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 یوم جرات د

 هفیعص ٤
 نوتلآ س ٤٤۸ «نالاق «سوالسیدال س ٤٤۷ «یسیقر بابسا كرلراجام س ٤٦+ «ینالیکشت كليا

 ۰40۲ «یاتخ كنسهلالس دایرآ س 40۰ «یسالیتسا لوغوم س 4۵ «نامرف یلرهم

 60۳... 6۱۳۰۳ ۳۵۵) قلاب « الاتیا لصف یئزکس
 40۷ «رلروطارپعا و رلایاپ س 40 «یرلهینامسجو هبونعمتیقئاف كرلاپای س ۰۳ «یناشنمو قلایاپ
 «راووغهرغ یجئدب « دنارب دلیه -- ۱ «تاحالصا هدقلایاپ س 47۰ «تالامعتسا ءوص هدقتلایاپ بس

 یحنکیا ۰ ناسونا یفدرد — ۷*4 e ناسوسا یجنچوا س 2٦٦ «یس ىو سس

 رکفو نابهر س 1٩ «اسیلکو هیعاجا تکیه س 15۸ «یافیئلو یجنزکس س 47۸ «قیردهرف

 . ۷۴ ءرانهکبیود «رانهسیسنارف س 4۷ «ثالیضفار س 4۷۱ «تلاسم

 O و ام هم ما مه هه و , . میاقو سرپف

 ۱۲ یر ات me رب

 ۱ (هدنکواهحولرس) . . . . . . مه . هم هم هم ه ه ۰ قیعم و ارودولهت

ef۱۷ ۱3 و یه یا و  

 ۳۳ هو هه هه aaa یا فاش رمذلیش و ۴

 1۹ ار ارت واچ وه PE رک OE EE 9 هب یوولق یجنکیا ۰ 4

Aeو 51ت  ATE1 9 یک ات ی و  

 ۸۱ ۱9 و هو صحت یاب aS ه دیتکه ۰

 ۷۱۱۳ OE N PF EAP E E EO TN سو اینیتسوژ روطا ربعیا ۰ ۷

 ۳۰ STEN USE ce eT aL 8 یدیجک سر كلوغوم كوب وب ۰ ۸

 ۳۹ و نا ام هر ua یاهو کت

 ۷ 2 هم مه م مه هم ... ه هدنسوباق كار كنلروت ۰

Vf ۱۱ RU A e A RS e O 20رو 



 تاحردنم تس رهف

 داوخ و ناخ زیکنج س ۲۹۷ "یرفس نيچ دلزکنج س ۲۵۹5 ۰ یفلروطا ربعا كنيچومه - ۳

 دل زیکنج س ۲۰۷ ۰ یرفس برغ كزیکنج س ۴۰۲ ۲ یفارقنا كرایمزراوخ س ۳۰۰ *رلیمزر
 ۰۳۱۱ ؟یرلهنس كوص

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ »۳۳۳ س ۱۲۲۳) ی رافلخ زن TOP لصف یج درد

 فلتخ و یغلروطاربیعا لوغوم س ۳۱6 « رایمزراوخ و نیدلالالج س ۳۱۳ ۰ یراثراو لزنکنج

 --۳۲۰ «قیئدم لوغوم س ۳۱۸ "رای وک الوه س ۳۱۷ «ییاحا كناخ دلویک ۲۱5 *رثهقرف

 ۰۳۲۲ «نایدا س ۲۲۲ "یسودرا کنج

 . . . . ۰ (۱ع۱۳۳۳-۰۵) ینلروطاریعاو كنلرومت س لصف ینشپ

 «یلیلاو ربلا ءاروام كروي س ۳۲0 «یروهظ درو س ۳۲۵ «یسهیسایس لاوحاكربثلا یادوام

 ؛یرفس قاق-۳۳: «ینلرادمکح رهلاءاروام گرو" س ۲۲۸ *یراثیشت لالقتسا كرومت - ۸
 ءاروام س ۳:۲ ۰ یرلهنس هلوصلروج -- ۳:۱ «رایلنامعو روی س ۴۸۰ «یرفس ناربا - ۷
 ۰ ۲۸۰ مولع و ناسل س ۶ ؛میانص و تاییدا -- ۳+۳ یتیئدم ربلا

 یرلتموکح ین و یقرش یاپوروا
 ۰ هم ممه تم (۹۸۷-۱۳۲۸) هسنارف س لصف یحخوپ

 "یلعبض كنایدنامرو ۰ ۳۵۵ تسوکوا پیلیف س ۳۵۲ «یرافلخو تهباقغوه - ۱ "تهباقغوه

 لوصاو ییادناختهباق س ۴۰۰ «پیلیف لزوک ۳۵۵ «ینولنس -- ۳۵۷ “یول یعنزکس س ٥

 ۰ ۳۹۵ ؛رلسلج رایکریو س ۳۹۵ هر کره مراد س ۳۹۳ ؛هرادا

 هم دم 6۱۷۷۲ -۸۷۷) هرکنا نا 8
 بس۲۷۲ «یناحالصا كمویلیک س ۳۸ "مویلیک اف س ۳۹۸ "دراودآ س ۳۸ "یمالیتسا كرلا و وناد
 ۰۳۷۹۲ یسهراداكللا رق ۸ ؛یرارومأمولارق س ۲۷۵ ۰ رلهن ژاطنالپ - ۳ * یرلاغ وا كم ویلیک

 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱۲۷۳ -۸:۳) اسالا تب وتتا لصف یجنح وا

 ؛وطوا هدایلاتیا س ۳۸۵ , وطوا ویو س ۴۸۳ ۰ ینادناخ اینوسقاص س ۳۸۲ , یفللارق ایئامرج
 بس ۳۵۰ «ییادناخ اینوقنارف س ۲۸۸ "یرافلخ كن وطوا - ۳۸۸ «تاییدا هدنرود وطوا س ۵

 هدانا آ بس ۴ ؛قیردهرف هدامور دم .i سورب راب قیزدهرف - ؛ینادناخ بآوص بس

 ۰۳۹۷ "قیردهرف یجنکیا س ۴۹٦ «رلایایو ینادناخ بآوص س ۲۵6 «قیردهرف

 a EET. LEE O 4 ۱۲۸۰ - ۷۳۵) یسهررزج هش ایریا - لصف یحدرد

 س 4۰4 « تاجاهم یشراق هراب رع س ۰۳ ۰ یداحنا كراقالارق یکی س ۵۰۲ ۰ رلب رع هدایاپسا

 ۰ 4۱۰ ٩ هبرکقف تايقر" س 4۰۵ ۲ رلرهش س 4۰۸ «رازهتروق س ۰۷ «تسوکح لوصا هدایربیا

 ۰ ۰ ه ۰( ۱۳۹۷ -1۰۰) یسهرازج هش ایواسداقسا رس لصف یش

 جهوسا س ۱5 ۰ یووهظ كنغللارق هقراعاد س 4۱6 * راغنیکیو س ۱١¿ " یکلام وانیدناقسا

 ۰4۱۷ ؛ىروهظ كنغللارق جهوروآ تیم ؛یروهظ ثانغللا رق

 . (۱۲۵۰ - ۵1۸) «رارافلپ « راهچ « رایلاینولوب ءرتسور - لصف یحتلا
 «قلنایتسرخ «یراتهوکح والسا كلياس۱۹٤ « قیئدم كليا كراوالسا س ۱۸ «یئاشنم دلراوالسا

 ولوم ریعدالو س 4۲۳ ءراغهراو « یاشنم كن هیسور س 466 «یراوشموق كراوالسا - ۱
 و ینللارق اینولو س 4۲۸ «رایلایلولو س 46۷ «رللوغوم هدهیسور س 4۲5 «یرافلخ و سوخام

 رود كرلراغلب س +۳۷ «ینللارق راغلب «راراغلب س +۳۲ «یعللارق ایمهو «رلهچ س 4۳۱ «رللوغوم

 44۱ «یضارقنا كنغللارق راغلب س ۳٩ «قیکو ش

 ی O OE (۱۳۰۱ - ۸۹۲ ) راراجام س لصف یجحدب

 كراواجام س 440 «قلنایتسرخ و راراجام - 4454 «یسالیتسا راجام س 44۳ «یئاشنم كرلراجام
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 یو# رات 5

 سوروفهکین س ۱۳۷ "نهربا هی روطاریعا س ۱۳۵ ؛نیطنطسق یجنشب س ۱۳۱ ۰ نوت ل یجنچوا
 ۰۱4۱ «یرافلخ و

 « ونافوئهت «سونامور س ۱۵۸ «نیطنطسق یجندی ۰ نوته لاع س ۱۸۷ «هیجراخو هیلخاد لاوحا
 ۱6۸ ۱۱ رودوت ه ؛ینوز بس ۷-۱ ؛یرافلخ ثكسويليساو س ۱۵۵ «سویلیساو یجنسکیا بس

 ۰ ۱۶۳ !هیحراخ لاوحا

 .O و ۴۵ ۱۵ راه آ «شنهنموق لصف یحدرد

 بس ۱1 ٩ یرافلخ كسوهنموق قاسيا س ۱۸۵ "سون هنموق قاسيا س ۱7۵ "هیلخاد تافالتخا

 ونا س ۱۷۵ ۰ سولهنموق سوینوردن آ س ۱۷۳ ۰ لثونام یر س ۱۷۱ "سوییسکل آ یجترب
 ۰ ۱۷۹ «ینادناخ

 ی .». 2( - ۱۲۰ع) راس ال هدهنططسق هوس لصو یش

 بس ۱۸4 ۰ یمیسقش كنغلروطاربعا سنازیب س ۱۸۳ ؛بیلص لها هدسنازیپ س ۱۸۱ ؛بیلص لها

 ۱۸۷ هرومات ود ره ور «یهلوروقود رب تح ! ردنالف ود یر اه بس ۱۸۵ نهودون روطا ربع ا

 ۱ . ۱۸۸ "نهودو یجنکیا "نهیرود ناژ س

 6۱2۵۳ -۱۲۷۱) یرلنوک وص كسنازبب < راغولو هاب س لصف یجنتل
 سس 1۵۲ «ینادناخ غولوتهلاب -- ۱۹۱ «یغلروطاریءا قیئزا س ۱۹۰ *یضاقنا كغلروطا رپع |" رانین ال

 ورد آ یجنچوا س ۱۵۵ «رایلنامع «(سوقیلوردن آ یجنکیا -- ۱۵۹۲ ؛یدادرتسا كن هینیطنطبق س

 ۲۰۱ «لهنوئام یجنکیا - ۲۰۰ «یرالغواو سین آور یجاشپ - ۱۵۹۸ " سونیزوک اتناق و سوقین
 ۰۲۰۵ «یعیض كن هینیطنطسق دم ناطلص یجنکیا بس

 (۳۷۵-۱۵۵۳) هبعاججاو هتسانس تاح ءیسدم سنازپ س لصف یج دپ

 * ینای- زرطو هچروطا ربعا س ۲۰۹ ۰ قیحالص و روطاریعا س ۲۰۸ قیهام كنتیئدم سنازبب
 نیرومأم و لاجر س ۲۱5 "یسهیئوناق تیحالصو وانس س ۲۱۵ ۷ یراوج و | تختاپ - ۴۳
 ٩ یسیسامولپید سنازیپ س ۲6۰ «تایالو ةرادا نخ ۲۱۸ ٩ موردوبیه  یلاها س ۲۱۷ "تهوکح

 «قیکاح و ذوفل كناسیاک - ۲۲5 ؛كلشيشك هدقرش س ۲۲۴ "اپاب "یروطاربعا سلازیپ -- ۲
 ۲۳۸ ۰ اعانود س ۳۵ "برح لوصا و ودرا س ۲۳۱ «تاداع و قالخا س ۲۳۰ «نید س ۸

 بس ۲4۴۳ ۰ مولع س 4۲ "هفسلف س ۲4۱ ؛رعش سس ؟4۰ جرات -- ۲۳4 «تاییداو مولع بس

 بس ۲4 " قلشارتاکیه ' یرامعم س ۲40 ۰ هسیفن میانص س ۲44 ۰ یراشتنا كنتايبدا سنازیب

 سس ۲44 «تراجت «میانص "تعارز س ۲۸۸ «یراشتنا كانعیانصسلازیب س ۲4۷ "قییازوه "مسر
 . ۲۵0 یضارقنا بایسا كسلازبب بت ؟:۵ «یرلهدآ سنا دهینیطنطسق

 راکروت
 (۷۱۲ -۳۰۰) یعاوقا كروت و یطسو یاسا س لصف یحر

 دل رلکوو -- ۲5۳ * یرلذخأم كنخيرات كروت س ۲۱ "ینطو دلراکروت س ۲۳۱ "قیمها كراکرو
lsسم ۲۷۰ "رلکروو وئاجناپ س ۲5۷ «رایلنیچو رلکرو س ۳*۲ "یماوقا كروت س ۴  

 بس ۲۷۴ " راکروت هدنیچ س ۲۷۲ "رابناریا و راکرو - ۲۷۱ ۰ قکرح ورغوط هب رغ كراکروت
 ۰۲۷۸ !یسهیعامجا تایح درلکرو -- ۲۷۷ «نید س ۲۷۹ «ناسل س ۲۷4 «ینایح زرط دلراکرو

 ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰۱۱۱۲ -۷۱۲) تسالساو راکروت س لصف ینکیا

 سس ۲۸۷ ۰ راپرع هدناتسکرو س ۲۸۱ ۲ قلنایتسرخو رلکرو س ۲۸۰ «یلاع كلکرو و تیمالسا
 ۰۲۸۹ ؛نادناخے مو راو نام هدنیچ س ۵ ؛ قيبلاغەدنيچ ك رلوچ ام بس "۳۸۲ ° راکرو هدنسودرا برع

 ( ۱۲۲۳ - ۱۱٩۲ ) ینلروطاربعا لوغومو ناخ کج اا یجنحوا
 ؛یسهيجراخ تسایس كنيچومە س ۲۵۱ "یرله راحت كليا كنيچومەت -- ۲۵۹۵ ؛ىسەدلاوو نیچو مه
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 تاحردنم سرهف

 هم

 رابلامور و ما وفا ترحاهم

 ۳ . ۰ (۳۷۵-4۷۱) یضارما كئامور و یسالشسا رابراب س لصف یجنرب

 a ؛راطوغ و ران وه .ar ؛رانمرجو امور - ‡ ؛رانمرج مو و ؛رلرابراب هد رصع یجندرد

 ۔اریعا برغ امور - ۱۸ ۰ الی آ «رانوه س ۱٩ «قیرالآ " راطوفیزیو س ۱۲ ۰ سوزودولهت

 ۰ ۲۳ «یرانوک كوص كنغلروط

 ۱۳۵ ۰ TT .(1۵۰- 2۷۹) راقللارق رابراب س لصف ینکیا

 « یسهیند و هیجراخ تسایس گاقب رودوت ه بس ۲ 6 قید ودوت ه س ۲۵ ٩ راطوغورتسوا هدایلاتیا

 و راطوغیزب و س ۳6۵ ؛رابلمور و راطوغیزب و هداینایساو دلوغ تم ۰ « رلدن وغروب هدلوغ س

 كرهنولق س ۳۸ ۰ یرالغوا كنيوولق س ۳۷ ۰ یوولق س ۰ راقنارف هدلوغ س ۲۵ ؛ اسیلک

 ؛یرفلارقرایمول س 4۱ «رلرابمول هدایلاتیا س 4۰ «قیئدمو میابط هلراقنارف س ۳۸ س *یرالغوا
 ولغنآ DE ؛ ران وسقاص ولت ۲ هدابناترب س ۳ ؛یسهیعامجا و هیسایس لاوحا دل رلرایمول دیس

 ۰46 "یالیکشت نوسقاص

 6٩ ۰ ۰ ۰ (۳۷۵-6۰) هبرکف تابقرت هدنرود رارابراب -- لصف ینحوا
 اسیک س 4۵ «ینالیکشت اسیلکو تدابع س 45 ؛یتایبدا نایتسرخ س 1٩ ؛یعاود كنهعدق تاییدا

 ۰ 6۲ "یرامعمو عیانص س 6۰ «یرلهشقانم

 0۷ . . . . . ۳۸-۰6۷۸ رایژتهلوراق «رایژتهوورهم س لصف یحنرب
 ۸۱*۰ ؛نامولزاق «نهبهب - ۵۵ «لهترام لراش - 6۷ «یرلفلخ كرهب وغاد

 ۹۵ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۸۱۵ -۷۹۸) ینلروطاربعاو نالراش س لصف ینکیا
 هرلوالساو رلراوآ س "5 "یرفس ایئوسقاص س ٦٦ * یرفس ایلاتبا س +۵ «یرابرح ایئاتیک آ
 ۷۱ ؛یرادمکح یارس س ۷۱ راشزفه س ۷۰ ۰ یسهرادا لوصا ثتالراش - ۵ ؛هب را یشراف

 مولع س ۷" «ودرا س ۷۵ ههیلام "هیلدع س ۷۵4 ۰ یلاها فونص س ۷۲ ۰ تاماظنو نیناوق س

 ۰۷۸ ؛یسسأت تروص كنغلروطارپعا نانراش س ۷٩ "میانص و نونف

 ۸۰ ۰... ۰. . (۸۱۵-۸۸۷) یضارشا كرلبژت هلوراق - لصف یحنحوا
 -وراق س ۸۵ *رانامرو هدهسنارف س ۸٩ "یسالیتسا رابراب س ۸۲ "یئول س ۸۰ ۰ضارقنا بایسا

 ۰ ۸٩ ۰یضارقنا دل راپ هن هل

 ینلروطارپعا سنازب
 ٩۳ (۰۳۹۵-۷۱۷)سوسلقارهه«سونامنتسوژ «یفاروطاربعا سنازیب -لصفیحنرب

 س ۹۵ "سوی زودو هت یجنکیا س 4۸ ۰ سوداقرآ س 40 "كلبئانوو ینلروطاربعا برغ و قرش

 س ٩۰6 *یراب رح الیتسا س ۱۰۱ *سوناینیتسوژ "سونیتسوژ س ۱۰۱ «یرافلخ كسوبزودوتەت
 ؛ هرادا لوصا س ۱۱۱ * تاماظن و لیناوف س ۱۱۰ "هرادا ءوس هدودرا س ۱۰۷ «رابرح یعفادت

 — ۱۱۷ " یرامعم و میانص س ۱۱5 ۰ میانصو ترا س ۱۰۵ ۰ یمهیند تسایس - ۳

 بس ۱6۱ " سوییلقارهه س ۱۲۱ " ساقوف - ۱۱٩ "سویچروام س ۱۱۸ «سونیتسوژ یجنکیا

 ۰۱۲۸ "سوناینیتسوژ یجنکیا س ۱۲6 «یرافلخ كسویلقارهه

 ۱۳۱ ۰ ۸۲۷ -۷۱۷) راتسالقووشا «راروطاربعا یلیروازیا - لصف ینکیا



 یوم خرا ۶:۸۰

 Robert de Namur  رومانودرهور
 Zimiskes سهکس يعز

 Sachsenspiegel لهکبش نزخاز
 Sancho وناس
 Swerker رهکزهوس

 Scanie ناقس
 Séculier هبسلوک هس

 ق «ف «ص

 Soudale لوو
 Spolète تەلويص
 Soabe اوس
 Faustrecht تخ هر تسواف
 Fuero ورهتوف

 Flandre ردنالف

 Castra ۵ | واط سارتساق
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 Capitulaires رهلوتیاق
 Coblenz چنلب وق
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 Canut توناق
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 Cherson) نوسرک
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 Curia regis سیکهر اس روک
 Lycus سوکل
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 Légat اف هل
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 Mèrovingiens رلب ون هوور هم
 Missi يلا
 Magnaure اروانغام
 Manichéisme مز هام

 Matius سوس

 Mauricius سوي روام
 Monothélisme مزل ەتو وم

 Nicéphoros سوروف هکین
 Noyon نوو

 ی هه ءو

 Verdun نودرو
 Vassilopator روطا ولیساو

 Villahardouin نوودراللیو

 Vassileus سوهلبساو
 Wikings رلغنیکب و
 Huns زانو

 Hostis Dan niuSs سوتینابستسوه

 Héraclius سوییلقارهه
 Hebdomon نومودب هه
 Hippodrome موردوږیه

 Hiung-nu ول-غنوییه

 Hugues ۲ تهاقغوم
 Heiland دنالب اه

 Hohenstaufen نفواتشنخوه
 Hildebrand دنار ليه
 YVutes رلت ون
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 سوزتوا
 فو الطآ

 رفآ ودوا

 طوغورتسوا

 نوسقاص ولغنآ

 نەلە اشیثرآ

 هلو سل ا رک

 سو داقرآ

 (ةودوأ

 لودو وما

 تسالقو وا

 نءرا

 یروازا
 مورو امور سقرآ

 لزا
 یرزهلغث آ
 وطوا

 روفسقوا

 ینجكرکنآ
 مزین دوآ

 نوسقرآ

 یهبآ
 كرن هموکو ا

 مس
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Ostrogoths 
Anglo-Saxons 
Archichapelaine 

Archichancelier 

Arcadius 

Eudocia 

Iconodole 

Iconoclaste 
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Isaurie 

Arx romanorum 
Atzel 
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Otto 

Oxford 
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Odinisme 

Erikson 
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Bockland 

Bouteiller 

Baudouin 
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Bowine 
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 یراهچزسنارف كتالك ضمب لکشم یظفلت

 PorphyrOgénète ۰ سوطه هکوریفرو

 Pannonie انوناب
 Prevûts ووهرب
 Paulicien نایکیلواب

 Pé-lu وله

 Ploymon نوع ول,
 Plantagenets راهن ژاطن الب
 Podestat اتسهدوب
 Poléologue غول و هل
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 Teutons رلن وتوت
 Turinge هک روت
 Théodoric قیرودو مه"
 Thème م
 Théophano ونافوئهت

 Tu-kiu ونو
 Tempiliers هیلبیمات

 Domesticus سوکستسهمود

 Drungarius سوسراغنورد
 De courteneille یهونروقود

 Dromont نومورد
 De Calvieu وب یولاقود
 Danois اووناد
 Diète تەد

 Doomsdaybook خو تس همود

 Dominicains نهکسیود

 س «ر «ر

 Roxolane نالوزقور

 Rune نور
 Ripuaires رهوسر
 Règulier هسل وکه ر
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 یوم خرا

 كنوكالوه A فا لوغوم

 . یشا طبض یارا

 هایم ۰ یسالآ یدادغب كنوکالوه

 الخ دادغب «یلافو كمصعتم ندرلیس

 3 یضارقنا كدتف

 لوبق قیمالسا كن راراتا سور
 . یرلغا

 ندرلنینال كنغلروطاریعا سنازبب

 .یلادناح غولوئ هاب - . یدادرتسا

 .قالا هحهورو كنادنالزبا

 لوغوم ی ( نیکپ ) كناخ یالبوق

 .یسعا ذاخا تخم اب هنفلروطاریعا

 .یلافو كن ول نس

 ناو) كنب رادمکحلوغوم یهدنیچ
 وب وقرام ۰ یا ییمات (یسلالس

 .قحایس یطسو یایسآ تب ول

 ارحا یثراق هانوباژ كناخ یالبوق

 .مالوا قفوم هدرفس كلنا کیدلبا

 , ی هک هک هزا دا لوح مگان ع + ی

 رک هنتسمناخ یال و كن ولو, وقرام

 .یجارخا نهلسروب هراقساغادام . یسم

 هدامشوج كنساعا ود ناخ یالبوق

 .لالتخا هدنیکب ۰ قییولغم
 .یسشاقاماه هرتلکنا یلاغ كدراودا

 .یبولنم هناخ دم گرالوغوم

 لخاد هعفد كلبا كکلیلوتاق هنیج

 .یسالوا

 دالىل ادب
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۱۳۳۳۰ 

ONY 

۳ «۷ 

AEE 

  4ره رگ

NN 

۱۳۳۳ 

EAA 

۲*۲ ۸ 

۷۳ 

۱۸٩ 

A 

۱۳۹۹ 

۱۳۹۸ 

 لک

 ء ۱4

EEA 

۱۰۳ 

 ۰ یسا لر دشالن امرج كنایسورب

 كن هلالس دایر آ هدناتسراحام

۲ 

 ۰ ینافو كسافسوب یج زکس 131

 .ینیق ون دارا هامان

 , یماقا هدو وا كن اب

 .یوغل كرهیل مات

 نابعاو ناثومیمكنس و تنلراب هرتلکنا

 .یناترآ هن رامسق

 یدالو كکناروع

 «یزاغ ناخروا كسونزوقاتناق

 .یشا جوز ی زق
 . یضارقنا كنغا روطاربعالوغومهدنبج

 .یرهعزانم تنطاس یاعدا

 ۔روطاربعا ڈیل یاروام كکنلروچ

 . یشآا سست ینغل

 رایان مع - یرفسقاچبق ككنلروي
 را برص .یسه راع نادیم هوصوق

 . قب ولغم كنسود

 . ینافو كع ولو هل

 . ی رفظم لوبکس كد زیاب مر دل

 ورش ده تارو

 ی رفظم هرقنا كکنلروع

 .قیبلاغ هئراو كرلرلن امع
 .یلافو كسب او یک

 سنازیب - یطبض کا هینیطنطسق
 «یضارقنا كنفلروطاریعا

 ی

ahe 
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 س رهف

 تب الداحم هدننیب اب هلا روطا ربعآ

 .. یمامالشاب
 اه یجدرد هداص وناق

 ترا مهم كا هدسنازب كراك دیو

 . یرلغا هدأ ی راهطق

 یسهمود) كمولک لارفهدهرتلکنا

 فا ا ی( خوب

 اا - یسالر | ندلتساق كزیکترو
 هدنتلا قسایر كن ەروا ینکیا

 .یداقعنا كنساح ور سلح (نومرهلق)

 .ی.الوایان هاتسراجام تانتسناورخ
 یادناخ نیک هدننج لا

 طب .ینوغاراس: هاست وفا | زت
 .. یا

 « ست او + ۰ 3
 * ینا رز كيقس وم تع ہد مج

 .یرلت اطبض یننایوابل كننادباخنیک ۷
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 ,یالوا قللارق لقتسم كزیکترو
 “ر ۰

 ینرهش ( قوا ) كنلود (تنوق
 ۰ یا نتا

 قرهلوا هیواد كلبا كلاووق سوم

E 

 - سور راب قیردهرف روطایعا
 ,رارهک زهننیم ee فال هلا وش

 . یسالرآ ندلیتساف تو هل

 . یس | بی رخت ,طبض ین الیم كسور راب
 چ یساشتا كن راب ود مادر ون

 اا تامالعا كرام لالا
 ۰ فس ول توقع وبا هدان

 . ته ولغم هرارابم ول كسور راب

 :تسوکوا تلف لارف هسنارف
 . یالقتسا دلرل داغ
 ۰ یسهبلغ هه لیتحاق كار هصنلا

 رودكخلاب ا ناسونا یجنح وا اا

 چمن اتسداک - شب وه
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 .یسهلرب هوا
 يک دوش هدنناب رر كنيح ومهآ

 ۰ یممعل كنتم دم رونیوا . یتا

 -یسالرب دشالن ال[ كنسلاوح قطلاب

 یا کتنوتفلاراد راوغسقوا
 طبض یلایدنامرو كتسوکوا بیلیف
 ۱ ا
 .رلنیال هدهنطنطسق

 .هیبیلص هب راح یشراق هرلاووژیبل آ
 ..یسه رام هلرابلنیچ كرالوغوم
 . ی رفظم نوو تا ک زا تلیف

 نارطال هدننامز ناسونا یجنج وا

 ..نامرف كوبوب . ییاحور سلجم
 .یضرعت هنراپد مزراوخ كرالوغوم

 د . یطبض كدنقربس هليا اراخ
 ندلا لالح .یطوقس كهاذمزراوخ
 ( ناور ) هرالوغوم كهاشمزراوخ
 .یسهبلغ هدنعقوم

 زیکنج.یفوخد «(یملد) كرللوغوم
 رانا . نورمن کش
 لرهم نوتلآ) تنهردن | یجنکیآ
 .یشا رشن ی(نامرف

 . یعیسقن كنتموکح . ینافو كااخ زیکبنج
 . قیکاح كباتقوا یناخ موروقاراق
 .یرلغ اوحم یتادناخ نیک كرللوغوم
 لوغوم قاجیق وادا وتاب

 . (ودرا نوتل ۱) یغلناخ

 .یه رام نادیم (جیتنیل) ثاتفوا
 ود ندا وروا كنوتاب ,كوبک یناخ

 ۰ رفصا ا .یشون

 زکلای كنتموکح برع هدایناپسا
 یچنکیآ - یسالاق روصحم هب هطا رغ
 . یافو كق ردهرف



 نالعا روطاریعا هدامور تنوطوا

 ۱ .یشدیا

 كسوروف هک یروطاربعا سنازیب

 ءیسالوا كيلولاق كنقود انولو

 یجنکیا  رلرلح هور وت هددن ال ورع

 و یه راج هدابلاتنا کن وط وا

 . یسهلالس تهباف غوه

 : امور كربعدالو یرادمکح هیسور
 .یسالوا لخاد هتساسلک

 یوم جرات ۰۷۹

 داللادع) دالبلادمب

 ٩1۲ | كنالراش - یهاتنارود كرلب ژن هلوراق ۰
 . یجموت ندنفرط وهل یجنجوا 11

 ٩٩۳ ۱ هتعاطا ةراد یرلن وسقاصكنالراش ۰ ء

 ام

 ۹4 .ییافو كنالراش ` ٤

 ۹۸۰ . یهمشلر كنهرتلکنآا ۰

 . یئاحوتف هرتلکنا )اوو ۵
 ٩۸۷ ۱ تكنهسنارف - یسهلاصم نودرو ۳

 ۹۸۹ ی
 -قموکح روغیوا هداطسو فانا ۸۰

 ۱۰۰۰ | رحم هلسهطساو رلبیع كنتعابط نيج

 .یراذشا هدنسهضوح دنفس

 فاش کوب هیسور ندنف رط رلیلجهوسا ۸۷۰

 ۱۰۰۶ | . یادناخ و قیرور سنر-یبمآت
 كني راب اتکیهلا-سوسدوطهمو یک ۳

 ۱۰۲ ء .یسهچر ه هجوالسا

 ۱۰۲۷ | ناتسرخ كسیروغ و یراح ران ۶

 . یسامثالوالسا كرارانلب - یسالوا
 ۱۰۲۳ | یجتر . یلادناخ اننودک ام هدسنازب ۷

 قرش . یسه راع هلرلب یعكسومایسا و

 ۱۰۳ الر !یدتسانیتلک برش فاننا ساک

 .یفلروطاریعا السا ۰

 . یرلغا هرصام یسراب كرلنامرو ۰
 كنلروطارعا . یماخ كاراشیرا ۸

 ۱۰۳۸ .یاسشا

 ۱۰۶۹ | ۰ یدورو هنسلاوح هنوط كرراحام ۰

 ۱۰ ۷ نق ا كنبرتسانم یلولق ۱

 .هلواقم كلبا هدننب رابلسنازبب هلراسور ۱
 ام - . قیدم نانو هدهسور

 ۷۱۰.۰۰ .یرلا وج نتسودرا نال آ كراراح

 ٠١١١ | وش قللأرف .وطوا یجنر هداینالآ ۰۱
 . یدیاز كند

 ۱:۷۳ .وطوا هدایلاتتا ۸

 .یسنافرطرب ینموبهراجامكنوطوا ۰۵

 كن رلقللا رق جهوروت و جهوسا

 سدقم - یرلغا لوبق یفلنابتسرخ

 . یغالارق راجام كناوتشا

 والسهلو یلارق اینولو  كرانال ۲
 ۰ یه راح هلا

 .ییادناخ انومارف

 نامرو . رلنامروت هدایلاتا یی ونح

 1 و
 هلا اسالا كنغللارق اسوغرو

 ۱ . ىسەمشل ز

 ` ۔همظعم تموکح اب وروا اف كلا

 و لىتساق - توناق ىسسؤم كنس

 ۔وکح كنوشناس كو وب ىلارق راوات
 .یعا ممسقت هدننس یرالغوا ینتم

 دنا نیا وص

 .تاحالصا هدامور . و هل ىج ز وقط اا

 هدامور = نافهتس ىج زوقط 1

  بیقعت تسایسو هدنملع قاروطاریعا

 «ینادناخنهنموق هدسنازب - یلدا

 .تیلبف ىر هدهسنارف
 كموبلیک یلایدنامروت یلاغ نیتساه

 «یسالوا یلارق هرتاکنا

 باخحا ابا كراوغهرغ یجندن

 یلدا
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 ارعا بو قرش كنفلروطاریعا امور
 .یاشا هنغلروط

 ینلخ - ىا امغب ینامور كق رالآ

 «هسنارف ییونج یرلطوغ كفوالطآ

۳ 
 .رلطونیز و هداناتیک

 0 رللادناو هداش رف [

 . یسالردشالن ایتسرخ كنادنالزا

 .یسالوا لارق هرلنوه كالس

 ی هسا لو -)

 كنسداحور سلم یوک یضاق-

 ۰ یداتعا

 اک ولو هدهبنیطنطسق زکلا

 .یسالوا یلارق رلقارف كن وولق

 .یرالوا كدواق كرلقارف

 یسه رام هل رلن امال | كن وولق

 یا طض یفللارق طوفیز و كم وولق

 تا هسنارف هدننی یغوا ترد كنب وولق

rs 
 كس وناىنيتسوژ یروطاریعا سن ازبب

 كناہنابساو ییایااتا هلب | اق رف آ كاف

 دچا طس ی
 ۰ یماشتا زا .شسنسز و رازمل هب

 تب ۰ یسالدااق كن ونفلاراد هنآ

 هد سل اب ۰ :یاوز كنمولع تسر

 .یسمریتکهدوجو (هلم)كسوانوس رب
 راحود ینتموڪح> لادناو كرازىلەب

 .یسا ضارقنا

 , یساشنا كنساسیلک هبفوصاتآ

 دالرلادعب
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 و لوھ قا .. یرخاهف كزارو

 . یوحم كنتم

 ۔وم - یعامجا كنبدونیس هينيطنطسق
 .یلاکرح یشراق ها اا كرلتیلهتوت

 . یدورو هابلاتا كرارابمول
 كاال یغاشآ ا LUT یراقو

 هن وط كرلوالسا - یسالرآ ندنر ر

 ولفنا - یراشتنا ورغوط هنونج

 ۰ یرلغا طض ی هرتلکنا ك رلن وسقاص

 كسوسلفارهه یروطارعا سنا زب

 .یسه را هلرل اربا و راراوآ
 .یروهظ كرمي ژن هلوراق

 ۰ یرلامالئاپ هنس ه رص اح همنطنطمق ك رلب رع

 هنوط یونح كراراغلب ندنما وقا درو

 «یرللک هنسلاوح

 هلو وم .یساحور یسلحم هینیطنطسق

 ۰ قبب ولغم كرلتمل

 هیروهظ كننادناخ یروازا هدسنازب

 هدامور - را و وغ هی یچنکیا 1

 ۹ یضارشا كد ذوف سنازمب

 هدهباووب ی رلب یع اله رام لراش

 هیشا بولغم

 ۰ یموکح رود ك رلیسارع

 , «یمالوا یارق هسنارف كن هب

 . نالراش

 .ی.4 راح هل رلب رع هدانایسا كنالراش

 (نالآ «غهد) لباقم هنیریبمت (نیتال)
 .یسام اللوق گن ریبعت

 ۰ یسهبلغ هراراوآ هدناتس زاغ كنا راش

 ۔ادفرط هنعا ر واصت هد هن مط نطق

 " م یمەلغ كنار



 یوم خیرات ۷

 هدنتیب ران هتد هل هب کسا هليا رانهکینیعودو رانهکسیسنارف ندیا لکشت یی
 «قازواندسک نه رابهار بوسنم هراتقرط یکسا .یدلکد دوجوم قرف رب ردقوا
 سه «راراشاپ هدرلرش رلنهار یحنلید هدلاح یرافداشای یاباق هدرلرتسانمو هدرارق

 هدهبهیرکف هیبرت كرابهار وب . یدرلردیا تريغ هنساعایوا كنهند تابح هدفرط
 رپ مهم هدرانونفلاراد رانهکسیسنارف هلا رانهکبنیود .یدرووقوط یرلتمدخ
 لکشتیافرع کم كوولا كناهج هداطسو نورق .یدرلشما لاغشا عقوم

 نهک اداموطنس «روتناوهنهب نس فرص هدننامز قول نس ینوتفلاراد سراب ندیا

 التعا هلاک و ناش هبت هدن-هاس راملعم بوسنم «تقرط نهکییمود یک
 . یدشعا سست هدنسهماس رانا هدیمهناک اح ذوفن كناباب هقشاب ندنو .ىدشملا

 قتیفح كناباب نوما یرافدنلوب عبات هیاباپ هیورغوط ندورغوط تقرط ییا وب
 كس زو کیا هدنحا هنس یللا رلنهکسسنارف .یدراشمیتک هدوجو ی راودرا

 ردق ه(دنالس ورغ) نوجا میمعآ یفاناتسرخ هدرانهکبنیود «رلشلوا غلاب «یشک

 .یدرلشلا لحارم مع

 :ردزفأم
 ۳ دلح « یوم رات « ناتشاوا س ۳ ۰ ۲ دلح « یوم خیرات « ومار < سوال

ek۰ دلح « یخ را راجام « ول هس بس یخ را هبسور « ویمار بس یو خیرات  



 DA قلاب ءایلاتا

 هدایز لا هد ا رب .یدشمریدتنا هجرت ههجزسنارف نوجا قمالک | یهسدقم

 ءزکشاصیزکلام» :نوحا قلواهراح هناکب نوجا كمف هتنح كیاسدع ترضح

 یسعا تورث سک كنار «شمربو تسمها هنسهصوت .یهدنزرط «زکیریو هارقف
 زمسم و زا كاهر هدعل . ا هصول ترورضو رقف اد قرایولو هدنملع

 .یدشقماناس ینکج هل هدیاربسفت یکییدتسیا یلیجا كسک ره هبلعءانبو یغیدلوا
 همست هلمسا و نوجما یرافدلوا بوسنم هنیرش ( ىلا ) هدراووژمل ا

 -وبعم قلانف هدرب«كلیا رب « كدوبع کیا یاساک یک رایناربا رانوب .یدراشادپا

 هفمراتروف یراحور سوم «یسعترضح .یدرلردبا داقتعا كىذا هزاداكنید

 كناومح ر ید حور كیاستا ر رلاووژسلا . یدیا کلم كلسا رب رومأم

 تو رانمریدلوا ناوبح ندبس وب .یدرارونولو هدنداقتعا ردیا لاقتنا هنیدسج

 .یدراویرلازج یکنویسیزیکناو هبیلصهبرامیشراق هرایضفار كرابهار .یدرازم
 یر را سلص نیا ارخا یثداقهراووژسلا 2

 تر ی "` ار را
 : هد رلدا 6 یدشلک هدوجو ته رط ییا ۷ ۳ E بید لس رر

 تورت تاستکا كرابهار یسجترب ندرلنو .یدیا رانهکبتیمودو رانکسرسنارف

 اتق رطکیاره .یدشل.دیا سیسأتیشراقهرایضفارهدیسیجنکیا .یدیاهدنهیلءیرام
 یرتقف ران هکسیعود هلا ناز ه . یدبا ینع كسررب ناه ناه هدیاظن

 ۵ ایالب وط ندیلاها 6 راقح هوا یحاص لام چیه هلعءاس . یدراردىا داحا ساسا

 و ENE ا ندنراشبا لايو هلا یراقج
 .یدشلربو یمان (یراتفرط یجناید) هنیرایدنک

 تاغ یساباب بناوسنارف . یدیا سیساد اوسنارف فایل 1 یسسوم كرلن 4 سا رف

 ی میر ' یفماشاب ج د كرەك زاو و كنساباب اوسنارف طة ا

 قاحتلا ىش :ک قوح 4 ۳9 مربا الا « شفاب هل رظن نون ها وسنارف نک ال وا

 ءرارزک قابا نیلا رلن ١) N ۳۱۰ ۰) یدشلک هدوحو (قه رط نهکسسنارف) هدا

 اباق ندکو هاس « یهشلوقوق هنب را هقرآ ۰ هبنوقاط رب قبجآ یتسوا ندهن زکلا هنس رلقابآ

 . یدراراراص قاشوق رب ندا هنرالب « راریک هسلا

 درلاوو خیل آ ۰ قنمود نس ىدا قہنمود نس یابنایسا هدیسسّوم ران هکسیمود

 ا هک | لخاد هب سلک هلتحیصا و ظعو یرل,طفار 0 شکزوا هحرد كوص ندن راک لضفار

 ی رلفدالوا لو هلا هشد تانیقلت كرلهار ناباشا رار هلا لاها هدمب . یدششیل

 سبسأت ی( ققرط نهکننیود ) هرزوا قلوا لونشم هلا ملعتو ظعو فرص هجوروک
 . (۱۲۱ ۰) یدشلا



 یوم خرا ۷۴

 الصا هسیکر هلو . یدریابدنا دع جراخ ندتعاج هسمیک ر یزوروفآ . یدا (زوروفآ )

 هی چیه هدنناب < زاع ول و هدتسانم نایتسرخ ر چیه TR لص هلن دیا سادق

 راک اج  ریلیصآ راو روا هايس هناسبلک نامز یچهلب دا زوروفآ هسنمدک وا ید هجا بوس

 - و رضاح بهار قوج ر موم هدنرللا « سویقسپ « رینیلاچ هدنروص رب زیکنا هلولو

 سویقسپ بقاعتم ینساع وقوا كرارف .یدروقوا ی رارق زوروفآ یثراق هب ی اها هدلاح ینیدن ول

 «یدرارریدنوس د ا E ۲ یرلقانآ «زلر رب وج یغاشآ هم وعوط هر یرلموم رلدها ر هلا

 هس ايو یغللا رق نونو هسرولوا كج هیلک هلو هلا (زوروفآ) دی اش روه او لارق ۰ ۱

 مسام ED هس ابو قللارق وا نامز وا < ریلب رب و یرارق (یدرهتنأ) Er لرو

 نوو « ریناپاق رلابلک ءزلدبا ارجا سیدق مسر هدنقح ل دبا تافو ء زاعولوا افا هبشد

 زوروفآ ندیبس و .یدریلب زی دنالازج هلن | تازاحم ینجالوا زاحود كرونهس او كلا رق ا

 تقرس . یدردنا د ابقنا لاحرد هان اب نوجا كمهمر و نادیم هننابلغ كققلخ هسمنک ناب دیا

 هب وتو فارتعا یتهانک « ریلب دبا ا نداسیلک و , نهلشیا رلتحابق كوبون یک لتقو

 اھ . یدنژام ندهنس یا نوا لا ید یادم ی یدزاع ولوا وفع هک دنا

 ندنرلهلئاع « راراتوط جوروا < ررزک قرالوا ییشار یرلشابو قابا نیلا رلن اارغوآ هنس
 ءار هقشابندنو . یدریلب رو نوجا هداع مثارج ٤ یسازج هون و . یدراراشاب .یربآ

 الم « هسمک نالوا راتفرک هازح و « ردنا راچود هدهنسازج (ژانرهله) یمئارج باحصا
 هدرللو . یدردنک هراز ین ربق كنهترام نس « «(روط) ابو < یع رام كرم نس هامور

 یداب یسارهو فوخ هقدلوا هدتازاجم و نوا ینیدلوا دوحوم اد كازستینماو + هک

 E یدا یر كناسع ترضح هد( سدق) ىلع تراز و وب 2 یدرولوا

 ۱ .یدرولوا مقآ و رلت راز هلسو ززا لکوک یداز اهد ندرلترابز یرلفد اب نوجا هاو را

 . یدشلا مع هداعااقوف ییرابز (سدق) هدر یر

 داقتعا هنس رلتیکلام هصا وخاسآ هزحعم كن هبدع» یاشا بوسنم هب هنعا هقشاب ند ۳

 هیایشاو الثم . یدریلب دنا ترایز هدرللم ینیدنولو كنهسدقم یاسا یک و. نوچ ا یکیدلدنا

 ۱۳ فرم هدر يا هوا: باافش كرلكلەتسخ سمت تامز ییددلوروس لأ

 تور كرلاسبلک « ررملک نیقآ نقآ رثن ان ولو هدداتتعا و . یدرو ولوا داغتعا هنفحالوا

 . یدراو یسهداصتقا تیمها كرل:رابز یک و هلع ءان . یدراردبا تمدخ هد ز ینسهب ددو

 هغمل | نیتاصهلبا هراب هک ا هدلآ هسدقم یابشا اا راک الآ هرابتعا رظن ینهطق وب یتح

 .یدربب راقج هنادیم هدهسدقم یاشا هتخاس اا یدرردیا تبشت ةفملاخ هد اجلا یتحو

 اسم قازوا نوجما قلوا بایافش ندک ل هتسخ ۰ ردنا تراز ینابش وا جوف جوف اخ طقف

 .یدرولوا ناباتش هرلت رابزسدقم و كردا لحام ٣ ندرل

 هش د مساص ان د و راکفا نیلدیا دع لوبقم ندنفزط اسلک .

 هدایز كی دانو نورف كلضفار . یدشملسد (كلضفار) هنسارجا

 .یدبا (رلاووژسلا ( هلا (رلاوودوو) یرلر وہشم كاك رلضفار ::ىدشیلا ممعت

 بتک یتح « یدزملیبهحننال تاذو .یدیا ووود رهيب یسد كرلاوودوو

 9 ها



 ٤۱ قلاب ءایلاتا

 لوغشمهلبا ممارص یارجاو هشد ٌهیرت زکلای رابعار
 هد هبعاعجا لاوحا یک تافوو حاکن « دلوت «رازالوا ۱

 نوجماتیّور یرلاوعد ندا روهظ هدنس نابهر هقشاب ندو .یدرلردیا هلخادم

 ترم هلرادتهاش ء راردبا ارجا تافقح راک اح ناخر یر
 رانالوا یربغ كنابهر ندبس و . یدراررو مکح و هم ننک د کد یا

 یراشاب یک ن ابھر نوجا كلک هنسهمکح نابهر نامز یرلکدهلشیا تحایق رب
 .ید را ریشم ااح کجا شارت

 هدرارتسانمدل رلشیشک «هدراهلح كرلىهار.یدنا هدنل كناهرفرص ءتاسیردت
eTیدیا هحسال تاسارد . یدقو شکم هقشاب ندراتکم یراکدتا  . 

 هش د داقعو هرظانم لع « فرص الوا هدراشکم ..یدعونع كم وس هج لا

 . یدروولوا سرد یتسومو ته هسدنه «هضایر ا اهد ءرون وقوا

 یرلز ونفلاراد دل رصع یحنحوا نوا .یدا رسا رحاو قیچآ نوحا موم رلبت

 :یدشلدیا سبات هزوک هک و ۱

 تلاسم کف و هاشم

 تمدخ هدههربخ روما هلتهح ییدنلو كلام هور ر مسج تیاف اسلک

 ساب رام لارا قوحرب هدرصع یحنحوانواو ینکیانوا هلحزا .یدردیا

 كنه رام .یدبا رام یش یرلکدوس هدایز الا كرلکب هرد هدرود و .یدشلدیا

 ینکوا كروذح وب اسلک . یدردبا ررضتم ییلاها ربقف هلراولیوک یتکالف نوتوب

 حلصهظفاح یک (وسد وءهرت) «(وسدود هب) «شعنا ذاا همزال رپادت نوحما قلآ

 كيرح ( یهللا حاص )ىع ( ودود + )۰ یدشلا عادا رلهراح نوجا تملاسمو

 كصاخشا یناه « دصقم ندحلص و . یدشلدا ثادحا نوا ناصتیطئارش

 ینکج هلکم زال یرلمتما بانتجا ندلاعفا یکه ن كراب رام «ینکجهلدبا راحود هلاظم

 هدرانوک ضعب ا دم لا راس را یدنرابع ندنصت

 یسهرطاخ كنسشرد كياسع ترضح هدمب ءیزارازا الوا كوو هلصا ۲

 ندکمهّنا درام ردق هنحاص یسهتریا رازاپ ندنماشقآ هنشراهح هرزوا قلوا
 یجاتن نلیدیا لومأم یرابعاسم هنارورپ حلص وب ءلرابهار طقف . یدترابع
 .یدشمهمهدیا لصاح

 هتنازابتما و لاوما كن اسدلک «كمتاک, د هرار ورا هسو هرالارق یلاررقم ی رلکدر و «نابهر



 یوم خیرات ۷۰

 (هروک) «هیهلعره .یدشلناللوق هنسانعم (هلحم) «(یمسق رب كرېش) «هلک وب هجنلیدیا
 نلیروهیاسیلک یفیدلوا بوسنم«ساپاب .یدشعولوا نیستیساپهلحم رب رونولوا ریبعت
 :یدربنک هلبا یالصاح یرشع كلوصحم نانالبوط ندنسبلاها هلع هللا یضارا
 اشا هدکل رب هلتعامج اباد یرلساپاب هلعو رابهار نانولو هدنرلفارطا هلراسوقسپ
 .یدرارد (هسل وکه س) هراز و نوجا یرلقد

 هک ی دراواهد نابهر فص ر د ادعام ندرلیهار نانولواربعت (هسل ین

 هرانوب .یدراراشایاع هماظن رب مظتنم هدنلخاد رلرتسانم يک لر قط ناتو

 هرزوا قلوا هنسانعم ( عاهجا ) هدهرار یرلقدروطوا «( ششک) ابو (هسلوکءر)
 : كسر ناتولوا نیت هلا باا ندنف رط رلهار دوخایو (ناووف نهتسانوم)

 - و ته كرارتسانم حیات هماظن ناع .یدرلر د (یهسا) «هلتیسن هتمات كن(هسآ )

 6 یولق ندا لکشت هللروص و .یدریلیرو یا (فنص «تشرط «ردرزا) هتسهع

 .یددودعم ندنفنص (نهتهدههب) یرارتسانم وورهلقف ,وطس

 ندنر رصاعم كن وولق فنص و . یدیا یرلبکسا كلا رلن هتش دهه «ندنرلفنص ابهر

 نابهر یکو یلوصا كناووو هب نس . یدشادا ست مدرع (سوتق دهن ه) اووه نس

 للا «شل دباذاخلا هل وم بههرخ "هلابنوجعارلن دنا س بس ی ات

 هیصویعاسمو رقف هلا هقلطم تعاطا هنسر تشرط « یلوصا كناووه . یدشعء ولوا ارحا

 هه ندببس و . یدرد «. ردینمشد كحور كازشیا » : اووه نس . یدنرابع ندنس

 ۰ هب هب رک و *یعاسم هدتعاس کیا قرالوا هلضف « راریشدلاچ تعاس ید نوک سه رلن هتشد

 ۶ نک بولد یناطیش ۰ هلک ره نالیزاب » : اون« نس . یدراردا رمح ه«یزایو تئارق
 . یدرد « ردهدنسهاثم ه رض

 مهم رخ هب رکف تابقر رلبهار ندا it یقیفنص ا ییعب و

 .یداقثاف ًاقالخا هرلبهار ناباشاب اب هدنجا لاها ران و هدا لوا . یدرلشلا اکا لماع ۳

 هلن اع و ی رلب دیک 4 كعا 4 4.44 میاذم ییهبناحور بصانم ز هبمل و ک هرس ناناشا هدنما یاما

 2 هسا رلبهار نرم واتم .یدرردا ق حل” هطساو نوا كمر دشلنیکنز یر

 و به رلاب ات ندا حالصا ییاسیلک ندیبس و e یدراراشاب هدلاح ر درحتم نده وند

 .یدراردبا لیثع لکو ملع هدنسهرا هبعاتحا تنه راشیشک .یدشمشتم ندرانا ولو هدکلسم

 قرالوافدارص هلیسهلک (۸ع) هدنامز نيع یسهلک (قرلق) نایرو هلاجر بوسنم هاسیلک

 ۔ریتک هدوجوهدرارتسانم رارا هدنزک كلا « ریشبت ندرارتسانم رللاع ویو كا . یدریلمناللوق
 7 رارهش ۰ كردبا عرز یفارا یک یرلکدنا تمدخ هب هب رکو تابقر راشیشک ۰ یدریلپ

 رلغاطو رلنامروا ارم رار یرلکدتا باخنا هدایز كا . یدراردا تمدخ هتیئدم هدلرهیلبا

 عرز یبیضارا « راردنا اشنا انب چاق رب , هدعب « اسیلک ر الوا زمشلر ریشار هارو . یدنا

 ,!یدراریتیک با یوم كرا



 9# یاب ا ایلیا

 سافر و .یدشل ا ماق هلع ییلم لزوک (۱۲۹۶-۱۳۰۳) هدسافینوت نر زا باب

 یک ینیدلوا یسیجدانع كا مدیا رپ طقف : یژزافتا زا شه نا
 كساةرنو یجنح وا هلا راووعهرع ىج دی « سافنو . یددودح رع هدییابعدم

 نوجا رانایتسرخ نوتو ینایرظنو «شمهتسیا كما قیبطت هناطرفم اهد یتایرظن
 لزعیبلف لزوک یتح .یدشما وزراقع وقهنسهرمص هساسا نناوق لمعلاروتسد

 و .ردراو ریشمش کیا هداسد» : ( ۴۳ نوعا )۱٥ نود قیدشا

 ةازللارق هدیرکید ء كنابب یرب . رددناع هناسلک هدیسکیا نه . قا ي ۰
 تمدخ هباسلک هللا یسهدعاسموصا كناباب قحا یرشمشو رللارف طقف .ردهدنلآ

 هلایناحور ذو قحا نامز ییدتنا فارحنا یامسج ذوفت «راردا لامعتسا نوجا
 هدافا قرالوا رارق و رایوس «ردبا ناس ىوش هیلعاتب .. .یلبرتتک هلو ورغوط

 »۰ ردتمالسٌراح هناکی«قلوا عبات هتغلاباب امور نوجما هرشب تاقولحم نوو «هک مردیا

 ره IS نوک چات ر, ندکدتیا لزع ییلیف لزوک « اباپ
 هن ادىم یس نها زن دوه : كل اب اب ًارابتعا ندح راب وا 6 سشلوا راحود هنصرعل كىلى

 . یدشلوا بارخ ندنساسا یرلاعدا یو دیش هرن امج تشاف كرلاباب « شمقبح

 دنارب دلیه اهد یرلبناحور ذوف یک ینیدلرا وع هللا هداحو یرلیناسج ذوف كرلاپاپ
 هنر. دن؟ هرزوا قلوا هدننطنطسق یزکس یراناتسرخ قرش .یدشمایغوا هماسقنا هدننامز

 هدهنن رکید « (یساسیلک مور ايو قرش) هباسیلک و . یدرلشللا لیکشت اسیلک رب صوصخ
 ندهید ماکحا « هنماسشا هلتروص وش كناسلک . یدشملند ( یساسدلک نیتال او برع ) ۱

 ین 7 كن رلق رطب هینیطنطسق اذک « یسا لوا لصاح فالتخا هدناداقتعا یکهدنقح راضعب

 .یدشاوا تب یری یانی تاد لروطارغا نتازب هدر ۽ یرلطهتا دم د
 دنا وزرا ی رلاع ولو میت E كب ابهر ناولو هدن رلت کلم یدنکر اروطاریعا

 ؟رابتعا ندخ رات وا رثا در ی ذوه ثان اباب لیلا ازهب هد۱ ۰ ۵ هلع ءانب . یدرروس

 . یدرلشمالشاب هفماشاب یرآ دم و

 افا هفطو رب مهم اسنلک هدنسهبعامجحا ته یطسونو

 كوص a امور یالکشت ۳ ایر عام تی

 .یدشُماهظفاحم ینالنکشت ناغ هدهدتنامز كلکبهرد هسا یدیا هدلاح هن هدنراتامز

 كتعامج ادعام ندنرلاسلک سومقسپ ینعب را( لاردهاق ) نانولوا اشنا هکوا كليا

 ( ساووراب ) هرلاسلک و «شعالشابهنساشنا هدرلاسلک یی یی هنرزوا یاحاسحا
 سیسأترل(ساووراب) هدهدرایوک ارکوصاهد .یدشلریو یان (رلانب راوج مه) یی



 یوم خرات ٤۸

 ا الا درا وک و کناسوسا ..یدشمجا لاقتنا بوتکم :زواحتم

 تاعلاطم قوجر راد هنناعزانم كناژرسدرو هلیاتسوک وا بیلمف «هنائاسم هرتلکناو

 باصو هدر اد هنراضح|تروص كناسبلکر تح «هنیراتفایق كرلبهاریک ینیدلوا دوجوم

 « راس ومقسل .یدرصحنم ك شنا :نوو قلعتم هغلناتسرخ . یددوحوم

 داف ار کوا هدتنقح رلهلتسم لکشم كا« رلرر دتا قیدصت کوا ابا |

 یهدننامز نالراش هلیتقو رل (اغهل) نانولو هدنماقم یرلشتفم یتیقح كناباب .یدرل

 ا اوروا ءدلاح یراقدلوا رااح یتیحالصو قوقح ناع یک ںل(یسشیم)
 ۰ :رلردا ترغ هذافا هدفرط یه. یتسدادا كاما ۰ رلربشالوط ايدام
 هلعف ندهوق ناسوسا یحنحوا هدایز كا ینلاما كراووغهیغ یحدب هدنجا رلاباب

 تایسانم . یدشللا زارحا قح یتاونع (یسویقسپ ناهج) ندببس وب « شمرتک
 جات هاناب هدنروص رب یتبقح راقللارق <« شعا ماود قوح كب یسهیسایس

 كرببهار كيلوتاق یک ییدتا ماود نالا یسهینابهر تاماظن یتح . یدرلشلوا

 ءونیا ینجوا فرص هدیسسأتكن(یتموکخ ابپ) اذک «یرامالوا میان هبباپالماک
 یدشلک هعوقو هدامز ناس

 اهد ندکدتسا تافو ناسوسا ینچوا رخ :
 ا e ۳ ىلا سی ہد ٥ رش یهگب « ها وا یی د ہد

 .یدشملوروک رلهعفد قوچ كب ییدسا لزع روطاربعا كناباب . یدشمالوا باغ

 كردا لع یتی رده رف یحنکیا (۱۲۵ - ۱۲٤٥١ ) ناسوسا یدرد هدد ٥

 كروطاربعا هدقرال وا بیس اکوب ءشعا خسف نیم تفادص كنسهعس نوو

 ندادادتما ارکوص اهد .یدشلا ذاخحنا هنام ینقیدامروط هدننیع یشراق هنسیدنک

 نفواتشنهوخ .یدشلوت روقهدلاحر ناشی رب یمهلاع نفواتشنهوخ هسا ندنالداح

 ,یدشهراقح اا اا هدمه «ینجانقلروطاریعا مه هنیرزوآ هزرابمو ینادناخ
 یهاتر كغلاایتسیدنک هراشمر و ه وژنادلراشیشدراق كندولنسینتیایحس رلاباب

 . یدشلوا ترامع ندهاظن لوص كسذدوش قلا هنداحو .یدرلشع وق هنماقم

 ندک دليا ذوفن یارجا هتیرفظم لاک تدم رصع مرای قلاپاب ,, ر,
 هغ یجدم .یدشمالشاب هضرعت هدهنرللارق هسنارف ارک وص يسا یک رک

 یکی راکدتیالنع یقیردەرف ینکیا ناس وا یج درد «یییر اه یجندرد راو وغ



 3۷ قلاب هایلاتا

 ین راقایآ هلتاذ لاک : شک وح زد هتسشزاف كناباپ نازوطوا مدنک وا كساس
 یاد قعوط یتسکن زوایک سیاس رب یداع نامز یجهنس تا ارکوص ,شعوا

 میطم قراقاب هلیرظن ردب رب مرتو سدقم هاباپ ارکوص اهد . یدشلا باکترا
 قاردهرف یت رفظمو كناباب .یدشلا نیم هنکجهدا تعاطا یک دالوا رب داقنمو

 83 لگو قالرا هدنتتسن یادم دوه كسور راب

 هیمومع غ ا لاا ناسونبا یجنجوا ارکوص هنس یرکی ا
 اک یک كجمرتک هلعف ندموق ردق تده ر ین رلالوخ بار ی

 ا لارا نیراب مقر ادلصح ,یدیاودنناعداز ابور ناموس ی
 دغ ایلن ترضح كننامز هدنسهاس یمهنالداع رکفو هنالع فوقو شا لاعا

 ی : یدا بندا یدب زوتوا نامر شدنولوا باخ اا ناتتیوسا و
 یز یهلاد » : هدوتکم ر یشدزاب ارکوص تدم ر زا ندقدنولوا باا اا

 هماوقا هدیرلرادمکح اذک ,لکد نوجا هرادا یاوقا هدکلر هلرارادمکح زکلا
 ییدتا فیرعت یاب ءشعد «.یدروبو سالجا هنتخم قلا اب نوجا هرادا یشراق

 قح بانج یجنآ « ماع کاج « كوو كب ندناسنا « كوچوت كب ندهلا » هدنامز
 هرلل رف نوتو یتاحو دوش ناسوسا .یدشعاللوق ی رار « لوئسم ندنفرط
 بیس ر چیه فارتعا بحوم تسوکوا باف هدسنارف . یدشمردتبا سح

 نامز ییدتا جاودزا هلبا یرب هقشاب كردا قیلطت یسهحوز هدلاح یتیدالوا ۱

 قاروطاربعا هداینالااذک .یدشلاروبح هخیسف ینحاکن یی یتسوک و ابیلیف «ناسوشا

 هه ردهرف ینکیا قرالا هدندنوا ارکوص «شمردریو هوطوا یجدرد ینجات
 «شمد و توو بیلبف یغللارق لرد لزع یاژ زسدروب هدءنتلکنا .یدشمر و

 ندک دّسا تقفاوم هنساطعا 5 رو یونس هنماقم قلااب و نالعا یتا هاب اب ناژ

 . هقراعاد « ناتسراحام یتا اذک . یدشلا هداعا هنسیدنک ینالارق ارکوص

 - ر یرفس تیلص لها ییا ناسوسا . یدشلا ارحا هدیشراق هنوغارآ و لمتساق
 كنهبنطتطسق «هکیدا یرفس بیلص لها یجتدرد یز ندرارفسوب .یدشلنا بیت
 . یدیا یرفس (اووژس ار هدهساارف هدیرطید . یدشعل هج هل | یطسض

 « كمروک یش یه . یدردبا زارا تیلاعف رب هداعلاقراخ ناسوسا یحنچوا
 کس ترد هزعامز ندنناراخم نکلا . یدرتسیا كمرو رارق تاذلاب هثثش ره



Eیوم خیرات  

 وتسود هتلادع ن » : لوا ندزعا تافو تح « شما تافو هد(نرهلاس) اوم

 . یدشعد « مدولوآ هدرلافنم نوجا كلوب هتشبا . مدلوا نمشد هملط

 یشراق هنسدنک «یراه .یدشلوا هالبفس تاغ را هدكن راه هیوام عم

 هتغارف ندتموکح تخت تیاهن .۰ شلدا رسا قرالوا بولغم هنلغوا ندا ناصع

 ۱۱۳ ا نامات قتشنعم یخ ,نتاک هتراهجرد لاست قرالوا روبع
 هدنحا تلافسو رقف هد(ژهبل) هحامالوا قفوم هداکو طقف .یدشلوا یضار هنماقم

 . (۱۱۰۹) یدشلا تابح كرت

 روطاربعا هلبا باب ارک وص ندکدتسا تافو راووغ«رف ید

 كنس راه یحدرد هللا نه روا یحنکیا اب تازرابم کەنی

 هدننب روطاربعا هللا باب هد۱۱۲۲ ۰ یدشللا ماود هدددننامز یرتاه یحنشب لعوا

 هلو ندنو هحنحوم (یسه واقم سمروو) نادا دقع « شلوا اطا نات

 ندنفرط یلاهاو نابهرء«ندالوایسهلخادم كروطاربعا «كراسویقسب هدایلاتاو ارامل

 . یدشلر و رارق هنسملدا باخ ا

 ما قل وة سا یدنک هقدال وا یسهدعاسم كراروطاریعا رلس وقس كلا

 هنس رلهلدام بصن قترا (یسهلواقم سمروو) .یدرلقجایامالوا بحاص هیضارا

 هلازا ینسهمساسا باما كفالتخا یهدنس راروطارعا هلرااپاپ طقف «شمر و تا

 ۱ و ا ررلارعا ىزا خر كا كفالتحا وب . يدشمهم هدا
 دع یرادمکح كنلاعقلن اتسرخ نوتو و هدنقوف كراروطاربعا ین رلیدنک هدر لای

 نالوا هسرلتوق كرلاباب ارکوص ندک دلک هعوقو هدلص برام كليا . یدا یرلغا

 ناتسرخ دوحوم هدایوروا هدرله رام و . یدشعرا اهد تاق رب یرلداععا
 تباجا هتوعد نالو عوقو ندنفرط نهبروا ینکیا الب كنسهفاک ندراتموکح

 - وک یراکدلءالرتین رالارق نوجا كمت الحا رم عطق ردق هنیطساف تح « یرلکدتیا
 یجنح وا باب هد(۱۱۹۰ -۱۱6۲) هدننامز سور را قاب ردهرف اذک . یدشلور

 ر كابا هدلروطاربعاو یسهناکلام رب كناباب اداع كسروطاربعا جات رىا

 ۔انعەل) قلردهرف . دلا ناس هدروص ر قحا تا ینغیدلوا هدنسهاثم یا

 ین رکف وب كناپاپ «هدنناقالم (كدنو) نالو عوقو ارکوص ندقدلوا بولغم هد(ون

 (قرامنس) قح .(۱۱۷۷) یدشمتا بیوصت انداع ارک وص هنس زوب ند(اصوناق)



 ۶ ۵ قلااب هایلاتیا

 ییدلبا فیلکت هنسیدنک یتسعا تیاعر هتناررقم كنماقم قلا «راوغهرغ .یدشعاص هلا

 ھ یتکیدلبا دیده هلکع | زوروفآ هدر دق یکی دک هامور ییسیدنک كابا یراه نامز

 زوروفآ ندنفرط ابا و یرارادفرط ینومیس نونو هد(سمروو) ارکوص شا هعاشا هفرط
 تارک ادیب دلبا ارحا «سلم .یدشم ر دتسادقع ییاحور سلجم ر بک ندرلسوقسپ نلیدنا

 هن رزوا رارق و هدا. یدشمرورارق هنفیدالوا قيال هغلا ات را ون هر ىج دب اب اا هدنسهحش
 .یدشلا لع ندقلروطاربعا نیر اه

 نفقات كروطارپعازالوارولوا مب هاش هدانا لآ یرارق یهدنفح ی :اه یجدرد كتاب اب

 ء رلشلا مایق هنهلع یراه شا 5 كرار ورن هس هلرلقود ندا یقلت هلتی ونع لا یورو

 - هل وس ی راکعهدنا باخا فلخ ر oT قجهبمشیراب هللا ااا ردق هب هنس رب

 كابا «ضشمالک آ یقغحالوا هدند روطاریعا تخم یراه یجم درد هنرزوا كلو . یدرلشم

 . یدشلا لحاص عطق ردق هبالانا نوجا قلوا لا هن وفع

 را رخ یکیدلک كن راه طقف نج هو اهجوتم همانا 7 ابا هدءرص وا

 ( ننهآ ) نوجا قمالوا راتفرک هضرعت رب ی آ یتح . یدشعا ریخت ىت زالآ
 . یدشلوا لخاد هنس واش (اصواف) ء طاع هلا روس یلتاق چوا ینارطا .هدنرزوا یرلغاط

 یروس یجنکیا تكنوناش « قاباق یشاب « قایآ نیلاب هدنرزوا راراق یراه هدنشیق كتهنس وا

 هنتح صو فطل کن اب اب 6 جالع ن جا نوک نولو هدد وا كروس و راه ى8 هنکوا

 اط یک شعا لکد ار ندندورو كر اههسیا باب ۰ شملکب ردق هراماشف| « رظتنم

 ,یددنهعز ,باوجر چیه باب :شلکرار رژ و اهد و نوک یسرا یرااه ر :قیدتادو

 ینراو هک اونع ییراه یجدرد گر هیمهدنآ لمح هنماراو رارصا ك رک ه دنفا رطا تم اپس

 روطاربعا هرزوا قم لوا ندهلوا طارش ظقف .یدشمرتسوک تقفاوم هکملکید یتسه و لک

 هيجنلب ر و رارق و قحالوا یضار Ke یحهر و تان همك ر کل لندن رل سف رب نالآ

 هدنالاح ولرد ره « كحهعا هلحادم شم وک ٌهرادا « قحهمشاط یمالع قالارق ردق

 ارکوص :ندکدردحا لوق قوا طقارک و هیراه : باب . یدتمالوا لا
 ۳ ی رللا روطاربعا . یدقوغوص تاغ اوه . یدشلا لوبق هدنس واق تناسلکخ سی دنبک ۱

 بونوط ندنلآ یییراه «راووغهرغ . یدک زد هنرزوآ راراق ۰ شمر د شوواق هنر
 . یدشمالشاب هاعد ارکوص ندقدریدنوق یسهسو فالتا ر هنسیدنک « شمر دلاق

 یراه ۱۰۸۶(۰) یدشل | یتماقتنا نداباب هدیرت اهیحشدرد رز و هرس زا

 .یدشلا طنض یامورو شمزآ ینراقفتم داانا كل هلایرانمشد یههایالآ
 نس) هدیرناه هدهرصییدتبا اجتلا هنسهملق ما كنسوناش (ژنآ تنس) زاووغءیغ
 - وا هدانلبحس « راووغهیع . یدشلا بصز اپ ر یب هدنسابشلک (نارطالود ناژ

 كرم د | تاج هدامور هدامز نیع طقف « شمل رار وق ندنفرط رانامرو ناروط

 هل ینامور نلک هنلاح راز+ارخ رانامرو ۰ یدصع ولوا قارحا را هل نو و

 هاش چاق ور راو وغهع . یدشملکح رار هلرلنثا هدراو وغهرغ نامز یرلکدتسا

 ۷۲۰ 4 دلج ؛ یوع #رات « قیفر را



 یوم رات 4

 لت دش ها رانلیدیاجارخا نداسیلکطقف .یدشملا حبق ًاملک یرلندیا لوبق ینسیدقت
 ء شا اق هلع كرانو یلاها هدفرط ره ناه . یدراشعولو هدتمواقم

 . یدشلا درط ندفرط ره یرابهار نانولوا مست «افود شکر س «كنبا یلغای»
 نداتروا ن(ینومس)هدایزلا ؛یدلکد یفاک یرالدیا درظ زکلای كرابهار وب هیفامعم

 کهدنصوصخ كما بصن سویقسپ كرارادمکح نوجا كنوب .یدمزال قمریدلاق
 هناا ببالوقنن ینکیا هکلصت 4 یدروسدیا اضتقا كما وغل هدینراتنحالص

 ناهر هدر لس ومقسپ هلعءاب . یدشلوا علام هنسراعا كارتشا كن راكب ەرد امور

 یجحدب اباب هد۱۰۷۵ .یدروسدیا باحما كما داخ لوصا یاحا ندنفرط یلاهاو

 یصنم بهار ۳ یناه سه اب و قلسوقسپ هب هسمىک رب یربع كیابهر « را وعهرغ

 -وا يک یھ یصاح «تنوق «کرام «قود «لارف «روطاربعا ناتولو هدنسامدا كمر و

 كارتشاهنباخ !سویقسپ كرارادمکح طقف .یدروسدبازوروفا ینسهلج«نوسلواهسرول
 . یدنرابع ندضارار عساو تباق قلسومقسپ سه .یدبا هدنحراخ ناکما یرلعا

 -ولویزناح هدیهینامسج ٌءوق«لکد ی هیناحورٌءوق زکلای هدنرزوا یضاراو سوبقسپ
 كتموکح یک ینیدلوا عبات هتموکح ینیدنولوب هدنلخاد هیلعءانب . یدروین

 هدوا هنیرادمکح كتموکح «هسیا مک یه لارق ؛دوطارپعا هو یراق راس
 -ورنسر كنسلاها (نونال) یسوبقسپ (نونال) هدهسنارفالثم .یدروسدبا تعاطا

 هک اح «ردیاسیدقت ین لاها .یدیا یتوق كنلاهاهدنامزنیع یک ینیدلوا یسناح
 . یدرربدنولو رکسع هدنتعم یک دادمکحرب قط « رالی وط کرو < رشيراق

 «رارادمکح . یدرونولوب عیات هلارق هدسوبقسپ «هنغللارق هسنارف قللسوقسپز کلا
 باخت ا یرلهسمک نالوا كجهديا هرادا ینمسق رب كنىراتموكح یدنک عطلاب
 یلاوما هكرلرتسانم هلباراقلس رک ام .یدرلزمهک زا وقیاحراح هلیوا ندنقح

 شمقح ندنرالآ "الماک هلروصوشیضارا و ؛یدراو یضارا قوح رب ندا لیکشت

 رب ظع هلباپپ نرزوب وب «راقجهالوا یضار اکوب رارادمکح هیلعءانب .یدقجالوا

 هلا یرتاه یجدرد روطاربعا هلتروص وب هتشیا یدرافجهراقبح نادم فالتخا

 ندا دادتما ردق ۱۱۲۱ ند۱۱۰عو ندا نوکت هد راوغهرغ یحدب باب

 ا رو یتنموتهزهد لەر زل ةفالتا
 . یدشمهمر و تىما چیه هرایش يیدتا منم را وغ هرغ یچ دب یرثاه ی درد

 هراب ی a (ادلوف) «شعا نیس س وءقس) 3 رکید م ر ه(نالہم) هباعءام



 1۳ قلاب ءایلاتا

 یدنارب دله« رلشمر وک بیصم یا اكنلاهارالاسدراقهنیرزوا كيو .ید راشمرعاپ

 اب دنار ده .یدشلوا ایپ هلیمان راوغهرغ یجدیدنارب دلمه .یدرلشعا باخما اپاپ
 هدنشابشعلآ نامر یفیدلوا

 وا )رس . یدیا

 یسام ولو باختاپهدءرص
 بجوم یرتات هدایز كم

 كدنار دلمه . یدشلوا

 یرادصقم ییساسا هلوا

 هلرلدصقم و هک یدراو

 نوجا یسک لف نو
 ضو رعمهنالکشم هدایز كب

 رب یو . یدقجالاق
 هد یدک ین کم

 نوتوب» :یتح «شعالک |
 6 ردک ر قس یگدوجو

 رصح نزح ر یوم

 اسلک .دوییدیا قیبضاو
 نایاشای قفاوم هتنوناق
 هفع ولواںاختا یوقسو

 سویتسبيافرب قحنآ قيال
 -ه را راس رب .مدروبروک
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 (اعوا یغید لیف) یغاباق كنباتك اعد كلراش زسچاص
 (هدنسدلم ةناخبتک سراپ)

 چھ ناهندبا حیج ر هتهافس ییلادع «هنس راف رش یدنک ییملا فرش هسا هدنس

 . یدشعد «مروىمەر وك 2 74

 لهأتمهلبا (یتومسس) «شمالشاب هحالصاینفنص ناهر هکوا كلبا راوغهرغ
 دک أت یهمانما ییدریدتیا نالعا ههبنآ یجتزوقط هدنقح رابهارو راسوبقسپ

 كنا لر" ینراهجوز هلا رانالوا شل: ناتاص هللا ءراب یراترومام ی

 هژرانب هلکید ینساعد كيهار رب لهأتم « شما جارخا نداسیلک یرلعا وزرا



 یعومع خبرات ۲

 ۱۱ اص ناهر امور رالاسدراق .یدقحانول وا تاختا ندنف رط رالاسدراق زکلا

 كلانس د راق اساسا .یدلکشتم ندنرلبهار كننالح هحساشاب كنامور هصاخلابو ندن رازات
 اغا هدهدنحراخ امور رالاسدراف هدنعوفو شاشنعا . یدکعد (روحم) یسانعم

 یبا سا یاس هدا

 یحالص كما ارجا

 . یدرلقجانولوب زتاح

 یامور دعتسم هغلوا اباب

 یتیداع ولو دهان رب
 نونو رالاسد راقهدر ده

 ندنسهرآ یناکرا اسلک
 ااا یر

 .یدرلکج هلس

 ارکوص هنسزوب کیا
 ارجا تابا ۱۲۱۸)
 ۔راق هداسا یغیدنلوا

 هدر رب یلاپاق یرللانید
 لوصا ثمر دتیاعامجا

 ته .یدشلدا ذاخحا

 ندیا لیکشت یهبخیتنم
 هلروص وب كرالاتیدراق

 ۔نوف) هنیرااءالپوط
 . یدشملسد ( والف

 تاررقم و نوو
 اپ یسهمانرما كنالوق یجنکیا . یدشلوا عفان تا نوجما یسنآ كناسبلک
 . یدروبلوا شنا نمت هدیالقتسا هدناباتاهلردیا رصح هادهر ینقح كما بصن

 نوجا یفیدنولوا هجون هناهر بوسذم تک ره یصنم كللاسدراف هقشاب ندن و

 قلاباب هد۱۰۷۳ . یدرولوا شلدبا باا ندنفرط راناتسرخ نوتو هدااب

 هد «!قحالوا اباب دنار دلنه» :هدرافاقوس یلاها نوئو نامز یغیدلاق لحن یت



 2:۹۱ قلاب ۰ ال اتا

 قلا نا ندنوراوح یتلباق قمای هزحمم كنومس زابرحس هلو «هکیدشم

 اذک . یدشلدیا ربمت ( یومیس ) هراتحاق وب نوجا اعا ینیدنولوب هدششت
 هدر كجهدبا لاغتشا هلسهبناحور ٌرادا كتعاح ء روننهلوآ یغوحرب ندرابهار

 زاهجهنیزیق ینغلساپاپ هلع ندرابهار وب یتح .یدرویبریک تقو هللا یراشیا هللاع
 .یدروبلور وک هدرلار و قرالوا

 نایتسرخ ًانادحو قالخا داسف و نالوا امرف مکح هداسبلک

 هنموزآتاحالصا سک یه قترا .یدروسدیا را یرانالوا

 رداص ندایپ هلعءانب و یتسالوا قسنکی و یعومع كناحالصا و « روملوا لئاف

 نو . یدمزال ثكعا حالصا یغلاباب هدصا لوا طقف .یدروسدبا وزرا یتسالوا

 «ینسمهمرکكنهسمیکر چیه یچم اباي هباسیلک «كمریدشیک دین ان تروصكراپاپ نوجما
 .یدروس دیا باح تل انیمأتیتسمالواک ارتشاهنماخت ااپاپ لر ورن هس «دلرادمکح ر چیه -

 یننص بهار ینولق .یدیایرلبهار (ینواق) «راندبا قیوشت هدایز كا یاحالصا وب
 یتاعر طرف هیهشد دناقع ٩۱۰ ) شعولوا سسأت هدنراوج (نوقام) هدهسنارف
 «یاحالصا نلیدیا وزرا هملعءانن .یدشلو ترهش هلا یتکرح نسح كنیرابهارو
 . یدشلوا قفوم هیارجا دنار دلمه نالا ینمان راوغءرغ یجندب ندنراهار یتولق

 .یدبا یلغوا كنولیوک رب ییاناقتسوط دنا رب دلبه ح

 ندا كلسهار هدنر ندنرارتسانم امور یسدنک

 3 یدنشلک هسرتسانم ( یولق ( «ه هسا رف هدعب ٤ شدا هسر ند یا

 هجرد كوص طقف .یدا تاذ رب یئراق یرا ییو هصبق «رمسا تیاف دیار دله

 تاون

 ءاوعرع یک «داع رل

 هاسهصاخارجا تعرس «یلرکف حضاو «كلامهتناتمو منعهداعلاق وف یک ینبدلوایهام

 كم هدنقح لور ینجایاسوا هدشاع قلناتسرخ كغلاباب دار دلمه . یدشعا نیک

 كسکو هدنلاع قلنابتسرخ كغلاپپ هلعءانب . یدشللا لصاح رارکف كکو

 یسورغوط اهد «ینسللا افیا قلنارمکح رب یقبقح هدارو «یتسعیا لاغشا عقومرپ

 .یدروبدیا وزرا یتسالوا (یسوقسب ناهج) هلا یساد یانعم

 یجاودزا رلهار هللا( ومس ) «شعا كلرواشم هرااباب هدامور دار دلمه

 لوصا كرلباپ هدهمالوقسبن یحنکیا اپ . یدشمردتبا عنم ههینآ یننزوفط اب
 ربا اراتعا ندحرا وا . یدشمردزاب ینسهمانما ۱۰۵۵۹ قلعتم هناا



 یعومع خیرات 1

 .یدشمر و هنهبآ یجنکیاباپ «شلآ ندرارابمول ییضاراو نامز یراکدلیا البتسا

 نانولواهیمست (یتموکع اسیلک) «راشلوا رادمکحینامسج راپاپ ارابتعا ندخرات وا
 .یدراشما اقراهنسهجرد یرللارق یتقح كن(یسهناکلام رەب نس)

 مراکلوت ییارک وصندک دلیاباستک ای هبنامس> هوفقلابا و
 ۳ ۰۳ یاس ھه رولان

REهدنامز نیع هحن وا اا سویقسپ رر .یدشلاق ضورعم  
 زوک هنماقمقلاباب ام ادرهسمکنالوا یحاصصارتحا نوجاییدلبا زارحا هدینالارق

 .یدرارومرت و تما ًاعطقهب هنید ماکعا ؛هنید یراق وجرب ندرانود .یدرلرویکید
 نقی هبهنس زو چوا ماع .یدروبنولو هدرلنعا كلبهار هدنرارمع هدنراجما یتح

 .قوح ر هلو « ردق هرصع یجمر نوا ندرصع یحز وقط هدنفرط تده رب

 رلکپهدد یهدراوحو امور .یدشمر و نادس هتلاذر ییخو «شلوا عقاو راب اع ا

 . «یدراشهاصیناابیتح «راشمرههراپنوجاماقموب «راشعاراهعزاننوجایتح قلا
 «مولوکسوطودتنوق نک اسهدنرلیوک امورەد ۳ .یدشلاقهلس هدنل ار لسداق قلایا

 وا هدامور . یدیا هدنشاي کیا نوا اووه نامزوا .یدسشعاب اپ یاوونهب یلغوا

 امور یر ندنرلررح بهار كنامزوا هکی دشمالشابکلک هلوصح شاشتغا هجرد
 ارابتعا ندوطوا كوو . یدشعد «ناتسرارب یعانای رادالت رص «كورتم» نوحا

 و هدنالخادم راهعفد ددعتم نوحما كمما درط یرلاباب یلرب یسهفاک راز وطارمع |

 مت ا بصا اروطارمعا تاذلاب یاب «تالخادم وب تیاهن .یدراشعو "
 صالح الب جوک ندنذوش كنيراروطا رها ستار قلااب هک هدهحرد وا . یدشمل

 .یدشلوا لخاد هنتک اح كنيراروطارعا نمزج یدمش طقف «شلو
 هدنسهفاک ناه كنبرلاسدلک برض « ماظتنا مدع نالوا امرف مکح هدامور

 کاح یراذوفن هکصن هنتخ قلاپپ رارومهس یهدامور هقیقلایف .یددوجوم
 یراج-ن الایرالک هراصنم یاح ور ضحي هدر لکیهردو كرللارف «كراروطارعا «هسلا

 اینک اراقاسومقسپ «روبلوا امرفمکح لاح نبع هدفرط ره هیلعءانب .یدروینولوت

 .یدرویلوا عقاوهدینیدلتاصلراقلس ویقسپءاضمب .یدرار وینول واهلاحا رل هسمیکق یالان
 هانهج یراقدلوا راهسمک یربغ كنابهر یسیرژثک | كرانالا نیتاص قاسویقسپ

 ۰ هسردق مسام یتح و یرلقلساپاب هلم نوجا قمراقح فهراب یرلکدر و رانو

 هل رلبا هج رد وا ی راحم همسان مسام هل رایصزم نابهر .یدرلروبلا ترحا نوحجا



 CT قلابا ءايلاتبا

 یسهدعاسم كروطاربعا نوجما یسعا ماقم زارحا كناپپ . یدشلدا دع رولت

 ۔ و یلاو هدر بوصتم ندنف رط روطارسا هدنناي كناباپ هقشاب ندنو . یدمزال

 راروطاربعا . یدظوحلم یروهظ رلهکلهت مهم كب ندتعضو و . یدرونول
 هنناداقتعا كراناتسرخ ء ررویوروک ینقح هلخادم هرلهئسم ید هدنرابدنک

 نها یراترح یناحور هدرااا هبلعءانب . یدراروسدبا هلخادم ردق هحراو
 . یدرلرومابا تربغ هلالقتسا نالعا هدامور نوحما

 یجنرب « زاج یناوسنع كوبوب « ندیا برقت هدایز كا هدصتم وب ندرااپ

 تونا" یواح ین راکیک كن الراش هد (له اشال سقه)

 | .یدکلام هحور ر راک.تعنص و عاش تباع راو وغهرع .یدشلوا داووعهرع

 ندیا جزم رثأتو لالم هغلنابتسرخ . یدیا زیمآ نزح زا رب طقف « نیرد یاد
 نونو «ردیا تمدخ هلتفادص لاک هخل روطاربکا راووعهرغ .یدشلوا راو وعهرغ

 یهدایناتسا )04۰-٩۰( راووغهرغ: . یدرلیا هبصوت داشناو تعاطا هب لاها

 یءاوفا برغ نوتو ردق هجنراو ءرانوسقاص ولفنآ یهدانناهرب ندراطوفیز و

 - روطاربعا قرش هصاخابو ندنورت یفیدلوا كلام یتح . یدشمریدشالنایتسرخ
 كنلاها « شلوا اح اماع هامور كردبا هدافتسا ندفعض یرلفدلواراحود ثترل

 .یدشلا باستک | هلقلبالوق یذوفن و نوجا ینیدلوا رذتقم هه وست یتاحایتحا

 «راشع ودوک مبان ارهاظ هراروطاریما ردق رصع رب یرافلخ كراوغەرغ

 هباستک | ی رالالقتسا هدنسهاس یسهلخادم كنههب هصق هصاخابو ككراقنارف تباه

 رارایمول ه یضارا یرلکدتا طض ندراس اتو كرات املاتیا ەە .یدراشلوا قفوم



 یوم خیرات 1۰۸

 بهیمسق 3 ران وتاق نالبزاب هدرود و ۰ .یدرلردیا نامت یمارغور كتا رک اذم

 2و بنز رر ومام كروطارسعا ق )وا راسونقسپ .یدشلدنا قوت هنطاضنا اسلک

 «راردبا قیدصتی ر ابا |طف؛یدرلزم ا بصز ی راس وق اعف اور وطار عا .یدشلوا

 یسهقوقح تنحالص كروطارسعا .یدرلرون:ولو ا ینقح كما لزع هدنیاحا

 نایهرروطاربم.یدیا یراحهدهدنقحنابهر یک ینیداواهدنقح رل:الوایربغ كناهر

 ید ردیا هظفاحم و كمما عرار < ررو تاراتما هک اع

 یلکو كقح بانج هدنزوب ر هصالخ ءردا باج هک یرلس وقس هدنیاحشا

 تموکحاسبلک .ردلکد دا اسلک تموکح» :اغبلوا یلوءاسیتح .یدرونولوادع
 :یدغه د «ردفو هسمک هقشاب نرود نانح هدف وو كروطارسعا .ردهدنجما

 دسلوت هدترضم ردق یغیدلوا یلهدناف نوجما اسیلک یذوفن ءلروطارپما

 اچ هشورت یکلیضفاد نامز یفیداوا بوسنم هرابضفار روطارپعا . یدریلیبهدی
 یاعجا هدصخش رب كیهساح ور هللا هینامسج ٌهوق هدقلناتسرخ طقف . یدروشنل

 < هرصق یالوا دناع هرصق » : عوسی ترضح هکمادام . یدشلدیا عنم اساسا
 دنا و بالقا ر لوو قدر و ؛ یدشعد « کیر و هج یالوا دناع هقح

 هلخادم هنر وما اسلک داراروطاریعا هد رغ هبلعءاس . یدمهم هدهحرد كحهدبا

 روطاربعا » : نرو وب ون ءزاوورما تس یح . یدزو اوزوط یشراق هننسعا

 ردنوک هشاطسان هدسالرک اپ . یدشعد « ردلکد هدنقوق « ردهدنما كناسلک

 . وق لارف « و ابا . ردبا هرادا توق ییا یاسد» : هدیوتکم زر کید
 یالوط و كا ایر :ندراتو
 . یدشعد « ردنابهر « رانالوا روح هکمرو باسح هقح تانج

 نایالغاب هغل روطاربء | یامور نامز ییدتا طوقس هدير قاروطاربعا

 یرکف قاروطارپعا هدامورهیفامعم .(۷۰) یدشلوارسکنم الماک هددایقنا ةطبار

 هدنجراخناکماكم الاردا هدزرط هقشاب یلاع تالىکشتکن وج .یدبا یراخ نالا
 هبلامخ هعیدبرب «تالبکشتو ندنا هما ۱ یلاعماظنو نوکس رارضع قوج ر ".یذیا

 6 روعا روضت هتسف یک ندنلابخ ین رکف قلروظاربما . یدشلاق هدنلکش

 . یدرومولوا دع یزادمکح ناهج ءروطایعا ناروطوا هدهننطتنف

 زب ید ندنفرط رانا اپ هغدنولو یفرصتم هبامور یروطارعا هبنظنطتسق



a 

 ۶ ۷ قلا هایلاتا

 - اباح نوحا قع ولو هدنشاب كنا رع هلسلس نابهر « رااپاپ

 تکرح هناعضاوتم اعاد یشراق هراروطاربعا هدلاح یراقدال

 « نامز یرلکدتا هماقا ینلنانتسرخ هني تاک اتسرب تپ راروطاریعا 3 یدرلردیا

 هدنرود كللتسر تب

 ارجا هدهسهدم روما

 .امهس یذوش یراکدتا

 راناتسرخ «راشل | هظف

 هدتعنام چه یشراق اکو

 رانا . یدراشماع ولو

 نوتو هک یدرازوبلس
 هدشح بانج تردف

 ترضح یتح . یدا

 دنا ه رصاق «" یسع

 «زکیر وءرصق یالوا

 ندو ؟ یسمشمهعد

 -اربعا كياسلک «هقتشاب

 هداعلا قوف هروط

 ؛اسلک .یدراویجاشحا

 كم نيمأت ىتبرفظم
 یتمواقم كلرلتسر تب

 دروطاریعا «كلارسک
۹" 3 

 هرم وم تاه یس هع

Nا  >dزاد ات روم دیس وه سا  
 
 اب ¥ 2

 یسع ترضح : یغاباق لیا 7

 (هدنسیلم هناخبتک سراپ)

 کالتسرب تب . یدبا هطساو اک راروطاربع | نوجا قم ردشالن تس رخ هل رس

 یونعم هد یشراق اکو . یدشمالشاب كاضفار ارکوص ندقدلوا لئاز

 كنامانا قجالو عوقو ندنفرط اسیلک . یدلکد لباق هلباقم هلراحالس

 قفوم روطاربعا قحا هسیا اکو . یدمزال یساعولو قدصء هدهلبا ازح نوناق

 «رارلبا تسایر هراسلحم «راردباتوعدی راسلح یاحور رار وطار .یدربلم الوا



 یوم خرا ٦

 حالس اب ڭكىاياب هبلعءاس .یدرون ولوا تیاعر هحرد دل وص هب هتعنعوت هدامور

 هلحالس و «اباب .یدنرابعندنکل هداس كرکفر یادو مالعاص رار هلکنو «دودح

 هاب لئاضفو فاصواوب «ارابتعا ندرصع یبگدرد اهد . یدشلا نامت ىسەىلع

EON یا 
E ‘RECN ORAK 

 یسمرو یکلکاح ناهج هنالراش كنوئهل یجنچوا اب
 (ندتسازوم رب)

 .الشابنکعا عفانم نامت

 س وقسپ امور .یددنم

 كراسفودونروا نوئو

 نوجا ینیدلوا یسیر

 راروطارپع هلرا طب
 هراز هدنافالتخ اواز د ره

 . یدرلردیا تعحا

 فرص تعجارصو طقف
 هوا اتم كرا
 یالوط ندذ وه یراق دل

 حلصاپاپ ندببسوب .یدیا
 نا کام و

 مق هنماقم یظفاح

 سلم قسزا .یدرولوا

 ا ندتساور

 -وا هدنرازکم تیالو
 هراسوقسپ ناروط

 نبع كرلتلوب ورتم یني
 ورتم نانولو هدتیالو

 یتشاف یراق هدسلو

 .یدرلشم قو هنیراسومقسپ رثا كنار تا رلبابهدآرابتعا ندحراتوا «شع ولوا لست

 قورب هدقرش ,یدرارونولوب زاح یهبنر رب كوبوب هدراه رطبهقشابند راتبلوپورتم
 هنیذوفن كناباب لاحو هتشيا + یدراو ایر زکلای هدامور هدلاح ینیدنولو قیرطب

 . یدشلا شخح توقف هدایز كي
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 ۶ ۵ ۵ قلا هایلاتسا

 الشاب کجا داهظا تبارغ هدنتلآ یسوسک نانو راناونعضمب هاصوصخ «شلدیا

 (یوکیضاق)نونهل كوو یتح .یدشلدونوا نوتسب هعانو هسیا هد رغ .یدشم

 تیاق» هنر ندرلهار یو نوحا یندامایالک | یاررقم كنساحور سلح

 .یدشملا ف نلکت یتسعا «هجحرت ههحنس ال هلاهحو قجالشالک و هر لری. یا

 ها نوئو كنهشد تاثحابم . یدزملس چیه هعانو راوغءرغ كوبو

 لباق هدناسل رب یربغ ندناسل و یرلکدملیب چیه كرلاپاب كما هدافا ین رلکل

 هنیر رب .یدلکد دوجوم تیلباق كجهرتسوک یرلکلهجا وب هدهجنینال .یدلکد
 مظع هجرد وا قرف یهدنب ناسل ییا و نالوا یلوصحم كناهد کیا فلاخ

 ین وتککمرب كلا غول نون هلیتح .یدر ول وا یلهک )ماتداعهمج رت هني رکیدندناسا ری هک ی دا
 6 نو هل هک یدشع ولو یرللباقم هلروص وا كياریعت < شلدا هجر هب هح اتو

 هلاحرب نکم یساماشالک | یک رک مہ هلکنااتداع هدلاح ینادلوا ینلاخ هروطست
 صالخ ندکلضفار یوقو مدع وا تانساسط ترم هہلعء اس .:یدش هک

 :یدنقلا نما یتسالوا

 ندملعرلاباب یهدامور .یدکسکوت كب هب رکف تضاف هده نط اط و یار

 نهبکسا «راردبا ریمعتو اشنا یرااسلک . ارل لوغشم هلا تا اشنا هدایز

 هنطنط لاک یرلنا « رارالب وط ین رلاشا سدقم كنادهش «رلز ردشکد یرلکربد

 ء راردبا تراظن هتیرارانم عا: ااا اذک. یدرارریدتبا لش هامور هلبا هبدیدو
 هناکی كرلاپاب . یدراررپ و هقدص اعاد و راروس یارقف <« رارولوا رثأتم ندفوسخ

 ندگملس یا منرت و حرش هنافوصتم یرلنا <« كمهار زأ یهللا یت نم

 نوجما كمايالوافلخ هرهب نس كملب ین-اموقوا یهللا هلصوصخ .یدنرابع

 رب یوق هدنجما راکفا رقف رلاپاپ یبورغوط اهد . یددودعم ندهساسا طارش

 یسهفسط وقل رادهصاقهسرازامال ون راکتمدخ رب هر وک هن رافک ابا .یدرازاش ایک ل ءداس

 هيب رتو لیصحت نامز یرلکچهردنوک هصخصتشسه ًاضعپ یت> «راردبا اها یرایدنکا

 .قدرار ردن وک کا چاق رب هک تلسار هس رازامال و مدآ شه وه

 راق رف كوب و كي هدننس تیلاعف یهدامور هلا هملع تیلاعف یهدهننیطنطسق

 کیا نک لای رلاباب .یدروتولوابنقعت دصقم رب ناعم هدامور رازب هلک :و .یدراو

 ,یاتبانكنبدهد یرکید «یتناحجر كرهب نسندنویراوح یرب :رلیدا عناق هثبش



tیوم خیرات ٤ 

 موم و یوق لصا اا .یدشلاق اا هد شم هن اک كنو ۰ شا هظفاحم یارطاخ كرار وط

 .كرەب نس ا 2 هدصا لوا .یدراو هدیاونع كنسدنک 1 او ۰ یدشلو هده رات تا رطاخ

 هکمادام طقف . . یدقو یخ رات لیلدرب چیه راد هنکیدلک + (امور) كره نس ؛ یدا ینلخ

 نس هدامور كتابا هدلاح وا ی لو ر ول یرلبا هعق و و هرزوا قلوا هلم 3 هفلروطاریعا

 یرازوس نو وب ثكیاسع ترضح هدّدفح راس نس يح ۰ ىدا یعیبط یسالوا فاخ ەرە

 ا هن رزوا (شاط ییعب) رە و هتشدا یاسلک ن 3 كسرهب « نس» ۰ روبولوا ر دذ

 قضشافر هداعلا قراخ یناخ كرة نس هدلاح وش .یدرولیدا ت :اور هل ییدید e کچ هدیآ

a 0یدروننآ و یخ ال هدهدنص وصخ یربت اسد » 

 هاا یذوه هدنرزوا اسلک تاب

 یراهشفاتم هبساسا یتاسد و ثلاضفار

 ینیدنولوا لاعا الكت قلسوقسب هدرصع ینجوا . یدشمالشاب هدنماکنه

 راس هاب رهيب نس . یدروسیدیا دع یواسم یراسوبقسپ موم سک ره نامز

 یر ہلا و م ونعم تضاف كربلا

 هدرارود وا اذک .یدروسنولوا دع شما نیم هلمدقت رب زنکلای هدنناىم نوراوح

 هلحرا . یدروسولوا اعدا هل ییدلوا قاف هنیرلاسلک برغ كرلاسالک قرش

 یرلارو . یدراو هشد تابح رب هنالاعف تیاغ هد(هیردنکسا ) و (هک اطتآ)
 مهم كا كفلنابتسرخ . یدروسدیا لیکشت یرازکم كنبرلاسلک رصمو هبروس

 -اربما قرش په رلسلح یاحور كوبوب نایدیا توعد هعاجا نوجا لح یلائاسم
 . یدربلیردتیا داقعنا هلتفرعم یراسوقسپ قرشو هدنتلا یذوف كنبراروط

 طقف . یدبا لبرغ حوا زکلای نداضعا ۳۱۸ هدنسبناحور سلحم (قینزا)
 هدایز كب هقلاباپ كنیراهثحاىم هند دیاقع ون یرلکدما كارتشا هجرد وا كرل دبرغ

 یرلکلهعا و نالوا یداب هسداّر كکلضفار « قلاب . یدقع وق وط یک.ددای

 ۱ . یدروسهتسرا قمر دشا راق چھ

 و ۱ نیتال كبغ هللا یسهمشوشود نانوب كقرش هقرقل اف
 راکفا نالوا دعتسم هتئادحا رلکلهعا یی یی داضت و .یدراو داضت رب كوو

 «یدنرابعندقرف یهدنس هقوقح راکفا نانولوب عبات هرلروتسد نیعم هلبا هیفسلف

 هللا هسلف فرص هسا یتویدماقع قرش . یدیا نوناق عضاورب ندنویدناقع « اپ

 یيدشامانو نوتسب ینلروطاربعا قرش امورهدرصع یحنشپ .یدروسدبا لاغتشا

 -ورهد (هشنطنطسق) نامزوا .یددلواراکشآ هدنروص رب حضاو اهد قرف و نامز

 لق یک هیحرات ضاقنا اتداع هبهنیطناعسق یمان(یهمور) «شمالاق رثا ندقلیلام



 قلاب ایت
6 

)۱۳۰۳ - ۳۹ ۵۰( 

 نورق هدی ذوفت هم الوا «شلوا نا مو هداطسو نورف قلاب ۶ ۰
 ا ۱ امو ,یلاا
 یماوقا ابوروا قلناشسرخ هدرود وا . یدیلا زارا هداطسو ۸۸

 كعا هرادا یاهحن هدندنک هدایب هلتهج یدولو دودعم ندتندم هناکی هدندنع

 یذوفن كراابب .یدشالا زارباهدتوق رب هلو اینک ۱ «شلوا لئاق هننیدنولود یقح

 .الشاب «آراسعاندنطساوارصع یجزکس « ندخرات یرلکدتبا قافتا هلرابژت هلوراق

 .یدلوا ندنسالتس ارابراب « رابس كليا ندیا نیمأتینقوفت كرلاباب طقف .یدشم

 (امور) نالواقخت اپ ناهج هدیهاکتماقا ,یدیایسنرپ تانوراوحو ینلخ كره نس های
 یغیدلوا شا لاحرا هدارواو شعولو هدنانیتلتوظعو هد(سدق) یسیع ترضح . یدیا
 هقیقلا ف . یدبا هلئسم رب تقد نایاش هدنخرات قلن ایتسرخ یسالوا تخ اپ كن (امور) هدلاح

 حسجرتلاب نوجا یاوتا قاروطاربعا ندیبس و « رتا هراداو الماك ىلا دیفس رح ءامور

 یرلما نونو ماوقا یهدنفلروطاربعا امور . یدشملا لیکشت یمقوم هدناموق و سا

 لاس صوصخ هن ريغ كنابهر هد یر و هنایهر یر هیلعءاس یدل. هنلا ندآ امور )

 بیوصت قعولو هدامور یزکم كنارم ةلساس ینابمر نامز یفیدلوا ادیب بتاص
 هدراروطارع | یرکف و نوجا یغید ر د شال, الوق یرلغا هرادا یناسبلک قح ۰ یدشلدیا

 , رلهدىآ زاللق ریلاق شو مقوم قلروطاریعا هدامور هرخالاب طتف . یدراشتا بیوصت
 - اریعا؛یمارتحا ٌهظفاح كماوفا « یررنا كرلخرؤم و درارعاش « یراهرطاخ هعدق تاماظن
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 ینیدلوا راکتربصب اهد و کذ اهد ندنناکداز والسا یننص ناکداز راحام .یدشملا

 .یدشلا ریدقت هلماع یلاهمینج الواراحود E یذوفینجا كتکلم نوجا

 < شما ضارتعا هننازابتما « شمامراقح سس چیه هنتر جاهم كراناملا هبفامعم
 :هتیززوا a تساس كتکلع هردیا در دم نوتسب ی راتحالص طقف

 ۱ ٠ .یدشما عنم یرلنا ندکلاا رثأت یارجا

 کا كنقلخ راحام رلنالآ لتر وص و هتشيا

 ِ ی ر فنعض كب هنيرزوا هموم راکوا

 تسدم « شلاق قاب تدش ینا هدناصارتحا « تنوشخ کسا هدنادع .یدشما
 . یرلفلخ كاله یحدرد « هک هدهجردوا ؛ یدشلا قرت هدنروص رب یطب تیا

 نامز رب چیهناه راهراح یلخاد «(۱۳۰۱) ردق هنماتخ كنسهلالسداپرآ و هدننامز

 ناش و هافر هرود هدننامز رانهوزنآ قحا ناتسراحام « شمالوا كسک |
 .یدشملسالوا قفوم گمرک

 یحنج وانوا هدهدناتسراحام یک ینیدلوا هدنف رط سه ناه كف رش یایوروا

 .یدشل وا راحودهضاره اراتام لقتسم هدفرطیه «شلو تیا هدنروصرب مّومرصع

 كنغل روطاربع | نالا هدابغ «كرا رابراب ل E هدنسەزا ر اا راتلم و

 فرط ر ەدە «لالدتساه یکدم یرلقح ال وا راحود قرتهلاق ضورعم هنتاد دهم

 هدیتمواقم وق لوص رانا یمالتسا لوغوم . یدراشملسالوا قفوم کما

 نمرحنالوا شهدم هدایز اهد طقف « یلوتلوروک زا اهد یسورغوط اهد «شمرق
 وع للالقتسا هدكيهسور یک ناتسراغلباذک . یدشالا راضحا نامزرب هنسالمتسا

 ندنقص والسایساكنسیدنک قرالاقمورح ندنراتبالو فبطل كا انولوب « شلوا
 هژرلهکلامتسم كیواكيواناتسراحام هلن اابمه و .یدشکهسراهجردقعونوا ینیدنولوت

 ینجا نوجا ینیدلوا شمشلرب یرارهش ناسلآ ًالماک هنیرافارطا « شلوط
 لوتسوو ردوا « الأ« هئوط كفلروطاربعا .یدرلشلوا روم هلوق ی راهلالس
 .یدشمه«اروهط نامزر,چمهتصرف رب لزوک ردقو نوجمایسعاطبض ی راهضوح

 ءاتم كس درم_ اب را

 و تم وس بس



 راراجام ٤٥١

 هساشالوط نوک شب نوا هدراتالو ضع «هکهدهج ردوا . یدشمالاف یشر هقشاب

 هک یدشلو یهداروا قلجا . یدزامالوا لباق كتا فداصت هدرف رب چیه.

 نوتوب یرلوروس دروق نايا ندراغاط ء شمالشاب هفلتاص هلب ینا ناتسنا
 ءشلو وق هشیا هلتربغ لاک اله یحدرد لارق تیاهن . یدشلا التسا هرلکلتفح

 «شلا بلج رارجناهم قوجرب هتکلع «شعا سیسأت یعاظتناو ماظن فک
 . یدشلوا قفوم هلج ندابنالآ هصالاب یرارجاهم و

 هبا یتیرط كیدنو هدایز ندنسیداو هنوط یتراج هليا قرش « ناتسراحام
 هدهحرد كحهدیا لج یررجات قوحر یاوحو رار کو . یدردبا ارجا

 رب هناتسراحام یرلضپ ندرارجات و . یدتکلع رب رریدشبتب هبعسط تالوصحم
 هکلمتسم هدنرانوناق راخامیتح.یدراشلا سیسأت راهکامتسم كر لعل رب لوا نآ
 نابلاتباوزسنارف هدنماکنه یمالبتسا لوغوم .رددوجومرهدامقوحرب نوجایتلخ

 .یدشلک راختفح هدارکوص اهد . یدراشلوا یکاح ققح (نارغ) یرارجات

 نیز ) كردیا بلج رانامالف قوح رب ازیهغ یحدرد ورغوط هترلهس ۶۰
 ه(اتناواسنار) زا یر ندنامز وا یتح ؛ یدشمردشلر هسراوج ( غروب

 تازایتما عساو اهد هرارجاهم هردنآ یعنکیا . یدراشمنا هبمست (نغروب نایز)

 « راروییدیا لیکشت تلم رب رلنوسقاص یهدایناولسنارت : (۱۳۲:) یدشمتا شخم
 .یدرا روس دیاهظفاحم امام ی رلهساستیراتخ«رارولیا باخت ای رابهارو یت راک اح
 فصن كرصع نجوا نوا . یدشمشلرپ رلنالآ بههنماسقا راس كناتسراحام

 ردق هاناولسنارت ندایواروم « شلدبا دسزت اهد تاق رب راهسسوم و هدنربخا

 . یدشل الاغشایطخ تاکلمتسم ر زسهلصاف یتراناسرو یلخاد كنرلغاط طایراق

 زکلاب ارا هلکمهمبا لّکشت تلم رب یکراتوسنفاص یهدقرش راهکلامتس وا
 یسیلتوق كا كرانوب . یدرارونولوب كلام هنازابتما مساو كب « رارولوا مبن هلارق

 . یدیا یران وسفاص (سیز)
 هد یی راخم یک ییدتیا هدعاسم هنعرز ككرایضارا كورتمو یلاخ اله یجندرد

 رازکم کی یکی «رویلیدیا سیسأت رارکت رارهش یکسا ندیبس وب .یدردیا هیاح
 ینجا یک ینیدلوا هدنفرط یه ناه كنابوروا یقرش هبلعءانب . یدروبلک هدوجو

 باستک !یتیهامنالآ فرص رلاووژرو «شمتا عسوت رارهش قوجرب هدنتا یریثأت
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 هققطا قلا .,یدا هدکما لی ینسهبساسا قوقح راحام ردق هزم ام: نامرف

 یتلوصا وتناراپ قرالواهعفدكلبا هداپوروا هلبا یرا( نامرف ییرهمنوتلآ ) راراحام

 هسیاقم هلبا یرل(نامرف كوبوب) كرازیلکنا ینامرفوب یتح « رارویلوا شا سیسأت
 زعامز هدنامرف لرهم نولآ یکی غیدلواهدنامرف كوبوب هققحلا یف . یدرلرو دیا
 ۱۳ ر ر ا رر ا اونجا یتداوم لساسا كا كتيرا ءرادا لوصا
 تلوئس « یتوعد فاجأ ًامظتنم.دلراسلح « ینفدصت كركسع ذخا هلرلک

 اڑ یتراق هلارق ر ندا تکرج رافم هبیماسا نوناق « :یراظن
 ؛یدلکدترابع هدندران و زکل اییرلهداممهملاكنامرف یلرهمنوتل | یتح .یدروبلیا

 ادعام ندلاعفا لکل هثدلوا یک یاکرح نوناق راغم كلارف « نامرف و
 ۱۳ ۱ را ااو :یدروندنا رسک هدیابعدم كنلکاز كلوب
 هدافوو برح « نتشلا هتموکح روما ء صیرح «هعنادم یفوقح هدنسهاس

 هدنسههاستوقوت «راشم تک هدوج و یننص ناکداز قافوار يتوق هداعلا قوف «یهام

 .یدراشا |هدافتساندنتلاعفرادتمق كا كتلم یشراق هلاظم كرك « هرلالبتسا كرك

 هکیدراو هطقن رب ندیا قیرفت ندنخرات هرتلکنا یتخرات ناتسراحام طقف

 لادا هدلاح یرلکدلس یمردشا تیاعر هنقوقح یدنک ناکداز قافوا و هدوا

 .یدشلواراتفرک هتراسارب ماا ولیوک . یدیا یرلمهمعا تیاعر هنقوقح كننسهلنک

 رب زاتم هیرلپدنک رلسجا . یدلکد دوج وم یلص اووژرو و رلتعاههدناتسراحم

 «رارومعا تمدخ هنعفانم كغللارق كره وشود یش رب هقشاب ندکعا راضحا عفوم

 را ا ا ندقرط راتالآ هدهدادو .یک یفیدلوا هداتبنولو
 ا تان اهنا ا كايا هیهمریع
 . یدروسدیا ارجا تازه رضم هدهدارو ردق یغیدلوا

 9 تا سا ا لوصا وتلراب مدناتسزاجنام
 «(۱۲۱) نامز یرلکدتا التسا هاتسراحام رللوغوم یتح

 یسودرا راحام . یدراشلو تلم رب زسداحا «قوزوب یسهونعم ٌءوق هدنراش راق

 ی(نارع) هلبا (هتشپ) رلاوغوم «شلدیا وحم هدنعفوم (یهوم) «هدناحاوس (ویاس)
 و . یدرلسشلا جارات یلام نوتوب ردق هنیزکد قینابیردآ ارکوص ندقدقا

 نداووا رب بارخ هدناتسسراحام نامز ییدنکح ورغوط «یرک البتسا ٌهبالیس

۰ | ۲ 



 ۹ راراجام

 و نوجما قمروط یشراق هرازواجم قجالو عوقو ندرلفرط و «شٌعیا قالا
 .یدشمردشل رب (رهلقهز « یرلمدآ دودح) ندرازاحام هبیلاوح

 ندموق هدنالاق یک ییدلبا داضحا یقاا كناتستاورخ سوالسیدال

 .هیساسا قوقح هلتهج یراقدنولوب یریآ ًانبد ندرلبرص راتاورخ « شمریتک هلعف
 . یدرلشلا لوق یتسدادا راحام نما زواحت هنر

 لاک | یالکشت اسلک هدهدلخاد رار هلکعا عسو هل روص و ناتسراحام

 ۔اط یازابتماو قوقح یشراق هکلکبءرد قللارف « روییدیا نیعت كالما « روینولوا
 ناعم ردق قيهدرود و كنسهفطو هرلعب ال . یدروبلوا قفوم هغمردتي

 وب كراراجام . یدشمهلوروک چیه ینیدنالپوط یالوق تباغ كنک ریو « یتیدلوا
 یسوقسپ نالآ یتح .یدروسدیا دسح هلس یزانمشد صیرحلا هننالبکشت مظتنم

 یالوط ندنکیدلبا شخ یضارا رب فیطل هبوب هراراوناج یک راراجام » « وطوا
 حدم ینراتعاطا هنیرللارق « یتراتناطف دلرارامام رار کا ترح « «یهلارص
 .یدشلبا نایب یفیدلوا عاق هنماقم نوناق هدفرط ره یسوزرا كلارف « شما انثو

 ضراع فقول قباج كب ندنزو تسابس رب شلکاپ هنسفرت وب كرازاحام
 هسور كردبا هدافتسا ندنرتف نلک هروهظ هدهسور هلاابنولو راراحام .یدشلوا

 و نلدیا هرادا هلروص نسح طقف « راشمشقلاق هکسعا بصت رالارق هاحیلافو

 هدكنللارق یک یرلکدتبا فرص موزا الب ینسهینابح یاوق كتلم ندنزو رابرح
 اندام ناتسراحام « 5 یدتهلوا نامز و: یهراشلوا بس چک یا

 عساو تیاغ راسومقسپ . یدشمک هنسهجرد كمشود هنسهرص یبهناکلام كسنازب

 .اللشاب هتسسأت تموکح رب هدنجما تموکع هلتهج یراقدنولو اط و
 كرل هبه نلیر و ندنف رطراروننهس (۱۲۳۵ -۱۲۰۵) هردن | یجنکیایتح ه ید راشنمه

 ۱ چاقرب یتح « كنه زك هرادا ندیس و « شا قیدصت یعیدلوا زاحیلع ارا

 كغللارف تیام .یدشهر و نادم هنسارخ كغللارق نالوا هحمزاب هدنلا هاروسهس

 . یدشلوا قووم هغمراتروق ناکداز قافوا ین ذوش

 E st E ناکداز نا ل ی و و ل نونزآ

 ندا داقعاا هدنسهنس ۷۲ یک یرلکد ما لوق یامررف نایوق 7

 و .یدراشهردتنا لوصی(رودلو « نامرفیلرهمنوتآ۱) هلا رق هدهنسلحم تهساد

 ۷۱۱ 4 دلح ئوم رات «قيفر دما



 یوم خرا 1:۸

 لوغوم « رافعا لنحت دردبا هظفاحم ییقوقح یشراق هننرجاهم نالآ هدنامز ر
 .یدرلشم اتمواقم هرزواكمهعا رادللخ هدهج رد یلکی راق رت ەد ىشراقەنسالاىتسا

 ۱۳ ا وقوط يدا د لارا ترا تشوکج هلتروخ و هاراراجام
 رلغاط ندا هطاحا ندلاش و ندقرش یرلارح سیاتو هوط یراقدنولو نک اس

 ندن رلف رع او هعفادم طخ و «رودا لکعت هعفادم طخ رب مهم تباغ

 تمرح هدهنیراقحربارب هلک شخ تیراتخ عون رب هنیرایدنک راوالسا نالیریآ
 ا یوزر و راس وک تعواطم تیاکشالب یراق هتک امنزاسام نادا
 لیکشت یسهقطنم هعفادم عون رب یرب ندنوک ییدلدیا قاحلا هناتسراجام « ناتست

 هدهجرد كحهسهدیا تشهد راهظا قترا هسیا یتاروطاریعا "تینا یدنعلا

 ناهلهحسقن هلیوحم دلرانفواتشنخ وه هاینامآ هدب ضو لاش .یدشلوا فعض زاجود
 ولو شنا رظن عطق نوتبسب ندقرش هلتهج ینیدنولو لوغشم هلرابرح یلخاد
 اعاد ندتتن واعم كراراحام یشراق هیاسنولو یرلروطاربعا نالآ هلصوصخ .یدرومن

 یرلیدنک راراحام طقف .یدشمالاق کلن هدهدفرط و نوجما یرلکدلیا هدافتسا

 رظن یلاوحا دعاسم وب زکلا نوجما قمزیدنولوب نوصم ندتکالف تدم نوزوا
 جزهیساسر کفر هداعلاقراخهدرب هبه رکسع لئاضف صاخ هنیراقرع «راشمالآ هرابتعا

 اهد تاق رب ین رلهصاخ یرطه « كلاهم یرلقدنولو ضورعم هکلاتحا .یدراشعا

 هدنرلیدنک نوجا یراقدولو هدنسانروا راموق نمشد «راراحام .یدشالا دسزت

 روسج هجرد كوص ناکداز .یدرلشعا سح ینموزل تالکشت «ینجابتحا طاضنا

 هنروهظ یشراغبلوا تقورب چبه هدتکلم هدلاح ینیدلاوا صیرح هزابتما ٌهظفاحمو

 شبا رصح هلخاد هرناد رب دودحم یتحالص كلارف اعفاو .یدشمهمر و نادم

 هبهمم ومت عفان یتفنص ر مهم كتلم «شعا هدهعرد یدنک ًامسق یذوف و هدهسا

 .یدشمریتکهدوج ویبنم توقرب زمنکو تزمتب نوجالابقتسا قراریدنولو راد هقالع
 . سوالسید ال «تاذییاز کل ابندن ر افلخ كنا وتشا تنس

 ۱۰۵۹۵ ) ( نالاق ) نامالاق هللا (۱۰۵۵-۱۰۷۷)

 هدننب رلراجام كنتئدم نایتسرخ «راشعا عیسو یدودح ناتسراجام (۱۱۱6-
 هناتسراحام ردق هنامز وا ءسوالسیوال .یدراشلا تمدخ هنمسمعآ هدنروص یعطق

 هناتسراحام "الماک یایناولبسنارت ناولو طو  هللا یسهطلار  تسبات رب مھم

 هدالاک < سورس درب



 ۷£ راراجام

 هدایز كي هغللارف كفنص و « شلوا ادس قلخ فنص رب هلممان (تسلیم) هدنند

 اعا هج رد وص هر هظفاحم ی. رازاسما «قلخ فدص و , یدشع وقف وط ید

 یلاخ ندکعا د دهم یموکح قراراقمح شناسصع هرص ۳1 هاتهح یرلکدتا

 هنسهجام رهق هدقیم لالقتسا و هبسایس تب رار هلکنو « رلشمالاق

 . ىدرلشملا هعفادم

 یتح ی (رب قالا « دل وف لاو « یرلسنطو یتقح كرلراحام نامز وا

 هداووا وب ننوروکزود مود کد « : هار« وتە «ییعاش ناشتا كا كناتسداحام

 ك( هوط) و (سیا» .یدشفد «مدوییدیا سح یعغیدلوا هدمنطو نامز غیدنولوب
 ا ته و ر مالغاص یدافحا هلدایرآ هد رلارګ رادلوصحمو تنم و

 ۱ . یدرلشل وا قفوم

 ضرع هیابناولبسنارت (هکلام ی هدنف رطهت وا ران امروا) هدننامزناوتشاراراحام

 هلک.دو .یدراشل | یا ییماکحتسا (غروسسلاق > غروب نساو) هدارو «راشعا

 هدهننرصتع نبتالو والسا راروطواهدکلرپ هلیرایدنک هدنغار وط ناتسراحام رار

 رب هنارورپ تواخس و هنابانحبلاع « راشعولو هدنالماعم هناعالم نامز قوح كب

 اظ یراتیکاحو ذوفن یتح . یدراشقنا یقرت یباچ كی قرالوا یسهجیتا تسایس
 یشراق هسراذوف و ردق هبحنلک هلاحر تمواقم لباق ربع یرلکلرورینطو « هیاط

 تباغ راینجا قوح رب هدننامز ناوتشاهلحزا .یدراشمهمروک تمواقم رب چیه

 كرهلک هناتسراحام جوف جوف هدرلنالا هدنابم و « راشاوا كلام هراتیرح عساو

 . یدرلشل | عسا رله رمعتسم

 «شلوا روبح هبهلباقم یشراق هنیراعاح راتسر تبقللارق ارکوص ندناوتشا

 نوتمسب یدانآ كناوتشاربارب هلکنوب .یدشءاضوا هفعض نوتبسب هلرفقافت یلخاد

 نما نکرد روا قبرطینیدحا كلارق كووو ناتسراحام :یدشمالوا وحم

 یتموکح راحام هجنک هراکیأر سوالسیدالسدقم نالوا فلطاربخ «اوتشاهد ۷
 .یدشلدا داذک یرود تواعسو یقرترب کی نوحا

 نمشد 0 ها نوف رط سه ین رایدنک را و تا راد

 .یدراشم اهظفاحم اعاد ی راتدم هدن-اتروا رلفرع ۰ #7 1

 یرلقد ول وب جاتحم هلراتبصعیماس « فعض راحود هژراهزرابم یبخادء«هقشاب ندوب



 یوم جرات 35

 كلام هنید رب کی ینلاظم نوتوب زکلای « شمهمربتک هلوصح لدبت چیه هدنلاوحا

 نابرق هرامنص ادار ازهغ .یدشمتا مدرای هتسمتا هجوت یشراق هرانالوا
 وب هدراتتسانم هامنمص هدهللراسترپ ناملا هدهرص و «شمتسا ماود کشا مد

 یلءزک یسهریشمه كنیرناه یحنجوا قود ارهیواب ازبهغ تیاهن .یدشمالشاب هفع و

 یهفرف تسرب تبو یمهد(مربسهو) (۱۰۰۱-۱۰۳۸)ناوتشا .یدشلآ هناوتشا یلغوا

 رارتسانمقوح رب یتح .یدشلوا قفوم هسسات هلماع ینلناتسرخ كرهدیا بولغم

 .یدشل اذان یرقم قلسوقسپشاب هدی(نارغو یک ییدلباسسأت راقاسوقسپو

 «ناوتشاهدلا-یرلکدم ر وک شوخ ینسمتیا لکشتلرلاسیلک لقتسمو یلمهلتروص وب رانامآ
 یتح .یدشطا هدافتساهنا هام ندنسهارادد تاسح كن وطوا ینحواروطاربعا

 ۱۳۱ ۱ اا رغ کكناوتشاءرتسواسینکیا ادنسهنس ۰
 .یدشلر ویاونع(كملوطس و ژام)هنیرللارقراحامآراستعاندخ راتو ا« نشم ردن وک

 تباغ نا هنشانال وا یبقح كنغللارق راحام

 is E EF هلکد و ؛یدبا رادسد فرش ام

 رب مالغاص ییذوفت قلرادمکح ناوتشا . یدشللا لوق یتیم هراهظحالم یساس

 یربغ ندنسهدادا قلنادناموقشاب هاتقو یسورغوط اهدو شم" | سسأت هدنروص
 ناوتشا یدیمرتک هنلاح خم رک رب ققح یتسهرادا راحام نیمهزکیا هش

 تدحوالرلراجام قرالبقپات هبهرادالاوحانیعو هنوناق نبع کلام نوت وب هد ما لوا
 ندنران وناق نام رج یغوح ر هارلنونافییدالوق «ناوتشا.یدشملا لصاح ین رلهىلم

 .یدشلوایربثأت هدصوصخ و هدالروالسا یراقدروط واربارب هلبرایدنکی کی نیدآآ
 . ید ارا هرا(قلتنوق) قوح رب كلاع یرلقدنولو نک اس كراراحام

 هک نابود هحوالسا) كنسوناش لارق . یدیا یسوتاش كلارق یزک داراقلتنوف
 هصااب «یسر لویوو كتموکح .یدراو یسررب رونولوا مت نا ب۲ (ندنس

 اذک .یدردیا تسایر هوتانس رب یک ص نداضعا نانولو زیاح یتحالص عساو تا

 | یدشلک هدوجو هدرود و هدیالکشت (رودان) ندیا تلادع یارجا هنمانلارق

 همسق کیا هرزوا قلوا ترابع ندرلنالوا (یرمغ كرح) و (رح) ییاها

 لوسا كلکیهرد .احام قدالوا ادس رلفنص ی یی ارکوص تدم رب ۰ شلرآ

 رلنالوا یربغ كرلرح هلیا رارح .یدشمالشابهکمرتسوک ییدنک هدنروصر حضاو



 3 راراجام

 انک . یدعملمالوا قفوم هفعوط قلنانسرخ زکلای یاضارتخا دراهدرب مپ

 نهررول ء سناوو , یرلهتجراجام .یدشمایغوا هیالتسا رلهعفد قوحرب هدایلاتبا
 یدج كنمسقرب ندنسلاهایراتلایا نهررول یتح .یدراشمهلبرلبا ردق هیاینامماشو
 كونو ۷ املا ىدا اساملا هدنالواراحود هراسخ هدایز ا .ردراحام

 كنانالآ .یدشلدبا وح "الماکنامه رالارهیواب هدانناوب «شلوا راتفرک هتیولقمرب

 قییدیق 2 الاوورنو ا, یدعنیو تناهن ايدا ا یهدنرزوا ایناصوب

 .یدشع ولوا كرت هرلراحام نوتسپ (یدودح قرش) «شلدیا طبض یرااکلمتسم

N pSکا  
 یساضما كناوتشا سدقم

 سیکهر یتیلقنیآ ینافهتسا ینیمود مونفیس

 رازاحام تيان .یدشلوا فده هنسالتسا كراراحام تدم رصع مرای مام اینامرج

 وطوا یجرب «(8۳۲) راشلریدروط ندنفرط یرناه یلایئوسقاص هد(غروسهرهم)
 هدایز كب هدهرامو راراحام .( ۹۵6 ) یدرلشلدیا نولغم هد(شهل) هد .دنفرط

 یفلناتسرخ راراحام «راشمالشاب هناقبسنرلنالآ هداننا وب .یدراشلوا راحود هتافلت

 .اراتروق ندتکالف یرلقدلوا راجود كراراوآو كرانوه ینرلیدنک كردا لوق

 یچ رب هلعءانب .یدراشمای:دننامزناوتشایج رب یناحالصا كایاراراجام .یدرلشمایب
 .رددودعم ندنرلسس وم كلبا هدایوروآ كرراحام هدایز هدنددای رآ (نهبنا)ناوتشا

 ندسنارسنوحا قمر دشالنانسرخ یراراحامهدر ود و

 ینلنابتسرخ راراجام طقف . یدشلک رهنویسبم چاق رب

 عیسو ورعوط هناتسراحام یسویقسپ (واس.اب) هدانناوب .یدراشمیا سابتقا ندبرغ
 ناروطوا هد( نارغ ) هدلوا كليا < شمشلاح همسعت ینلنانتسرخ كرديا ذوفن

 ینلنابتسرخ «از هغ.یدشلالوبق یفلنابتسرخ ازبهغ نانولویک اح هناتسراحامیغو
 كنازهغ قلناتسرخ .یدشما جاودزا هلا یزیق كتسرب نداسور ندیا لوق



ctیوم خیرات  

 كتيرا رات راراحام .یدراشمشلرب هتسهضوح یباتو هنوط اراتعا ندخرات وا و

 . یدرلشعا قافتا هارانالآ یشراق هرلوالسا هدنران وک كليا اهد
 -هنس ۸٩۵ نداحالوا هرلارح نالا ینمان (ناتسراحام) هرخنالاب راراحام

 . یدیا دایرآ یراسر كوب وبا ءلرلراحام هدخشرات وا ۰ یدراشلک ورضوط هنیرا
 چوا یتراغاط طابراق هدلاح یرلقدلوا هدنتسم ك( ۸۸٩ - ٩۰۷ ) دایرآ راراحام
 ا رحا دل وف ر رم ندشک ۰ کرج وا هروک هتاور اشا ا

 هدماکنه یرلکدلک هعقاوم یرلکحهدبا ذاخحا ىلصا نطو «راراحام . یدراشلا

 نزای هلس هدرصع ینکیا نوا یتح . یدرارونولو هدلاح یودب و یثشحو

 هدراهل وق هناللفس شملمبای ندراشماق و تدرلزاس نشف « رارروطوا هدرداح

 -ابع ندنروروس ربغص و تا یراتورث هناکی كراراحام . یدرلردیا تابح راما

 یآ ناسنا كرلراحام ندبس وب یتح . یدراریب قرالوا شمشیپ یرای یتا .یدنر
 (ضخوا) هجزسنارف «شلراقبج هناسفا رب راد هنیرلکدجا یناق نمشد و هنیرلکدیب
 یرلشاب «قسناب یرلزوک ءولیو هصق راراحام .یدشملآ ند(اوورفتوه) هدیسهلک
 نایاش هسلایراطاضنا < برح یراتعنص هناکب زر ىدا موقرب رواکنح «یلشارط

 ا رب هدنرزوا رارک واب کلا عیرس و یلشایاط .. یدبآ هدهجرد رب تربح

 هدنروص رب هنابشحو یراتکلم یرلکدک « رارمک یرابولغم یرازادناریت راجام
 .یدرلردیاربسایراحنک «رارربدلوا یرلنیداق رابتخا هلرلککرا .یدرلردیابارخ

 ءزا هجددع راوالسا ناروطوا هدرلارو نامز یرلکدلک هتسلاوح هنوط رلراحام

 هالشسا رب شهدم هلیو نوجمایراقدنولو شلوا فعض راحود هلراماصضا یلخاد

 اها < شمقلاف ندهتروا ایواروم ورغوط هنسراهنس ٩۰۵ .یدرلشماماروط یشراق

 وا :یدشلا رارف هدامسف «شلوا راتفرک هتراسا امف «شلدبا وحم امسق یسل
 قرالوا یتلایا رب كنامهوب قحن | ایواروم هلیب ارکوص رصع چاق رب « هکهدهجرد

 ٍ . یدشعا روهظ
 هدنجم|تشهد هلبا یرانقا یایوروا تدم رصع مرای راراجام

 ,یدعماللقرناندنا روطاربعا TS 7 ر م

 «شملواهجراپ هج راپ انامل ا هلبا الاتیا ,شمهعا سسأت زونه یناروطارپما نمرج

 . هدرود ر یییدلاق لطعم ارتش او دوه نونو . یدشلرآ همسق کیا

۲ 



 راراجام

)۱۳۰۱ - ۸٩۲ ( 

 ارګ هنوط یطسوورضوطهنیراتباهن رصع یجزوقط رلوالسا
 (اوورغت وه)هما وقا توسنم هنلستیاتلا -لاروا ندیاالاشسا هنب رل

 . یدشلوا لصاح ندنراهک (یرغوا - نوه) «(اوورفنوه) .یدراشُما همست
 ( داحام ) هداطسو نورق .یدشمرو یتاونع (راعام) هتسیدنک هسیا موق لصا

 زعامز . یدربلیدیا اعدا ینیدلوا قتشم ند(غوغام) یلغوا كنفای «یبصا كنسهلک
 اک 1 سام كەك (راحام) رار هلکمهعآ لورق یاسا و ا

 نلند(یرغوا) هدنفرط قرش ك(لاروا) الوا راراحام .ردراشمامالوا قفوم هغم

 هنیذوفن كرارزح هدنلحاوس (رهبهند) و (نود) هدعب .یدرلشمروطوا هدتکلف

 یک :مدوج و دنا وا یهدحتم ته یرلکدتیا لیکشت «راشلوا راحود

 هنیرایدنک هدلاح یرلقدلوا تراع ندهلسث یدی راراحام نامز وا . یدراشم

 . یدرلشلا قاحتلا هدراراوآ و ررزح

 ینیع « هتسلاوح نوک لت9 هحل وا راحود هنضرعت كرلکهب هحهب راراحام

 لخادهبیضارا ییدلیا اقسا كنيرارهن رهپهشدو غوب «رهتسهنید «تهرهس «توزب

 رب شهدم كنیرلراغلب هنوطو هنضرعت رب یکی كرلکههحهب هرخ الاب .یدراشلوا
 ام . یدراشمرو رارق هکمهلبرلیا ورضوط هه زالوا رولوا راتفرک هنسهمدص

 (۸۵۲)رلشلک نوجما مدرای هراناا ندیا تکرح یشراق هراواروم هدانا وب راراح

 فاتن ےل ر ءا مام



Eیوم جرات  

 هني راسنرپ سور که د(قسطولوب) یتح « راشم ولو هدناسانم هلبارللاینولوت و راسور
 ابا وتل « هدرصع یجنجوا نوا قجنا هسیا هخرات . یدراشمرو هلیب کریو

 «نامز ینیدلسجا یرهرام دودح ندیا ماود رصع چاق رب هد هسور هللا

 . یدرلشلوا لخاد

 «سنرپ وب . یدیا غوودسنیم « یخ رات یامس مهم كا نسشبتب هداینآ وتل
 یتلم نونو « شنا درط الماک یرلسنرپ رکید كج هلیبالوا بیقر هنسیدنک
 لوق ییلنائسرخ هدعب .یدشلا تبشت هطض یلام راوج قرایالب وط هنفارطا

 ارکوص تدم رب . یدشمرک تكا یسیاج كناسونیا یجندرد ایپ كردا

 یراهیلاوش « ش٣ا عوجر هکلتسرپ تپ دارکت نوما كما دونشوخ یتسهعب
 یتموکح ابنا ول ًارابتعا ندخراتوا . یدشلوا فلت نکریشبلاح هدرط ندتکلم
 .یدشمالدون وا ولردر یاممصتو راکوا كعغوودنم طقف .یدشاوا راحود ههاسها

 هلتقف ومو تدشرب هدایز اهد یناروصت و تووطیو هلبا نیحدهژ ندنلاحر اسآ وتل

 هدلاح یرلقدانوا كلام هساسا رب چیه قرعو یقارغح « رلشعوق هقسسطت عفوم

 .یدرلشل واقفومهنسیسأت یتموکحاینآ وتیلرب كجهریوتشهدهرابلاینولوی و رلسور



 ۱ رلیلابن آ وتل «راراغلب هرلهچ «رلیلانولوب «راسور

 تیارس ردق هیابلاتاو هسنارف ینونج یتح « لکد هنسهریزجهش ناقلابو هنکلام

 لماکت رکف هدیهذم مزیتهخام یکیهذم سقودوتروا كرابلسنازب طقف .یدشلا
 هدنسهرا سنازیو امور هلیصوصخ .یدبا هدتیهامرب كجهدیا لیکعت عنام «قرتو
 یسامقبح هانروا كبهذم وب هدهرص رب یفبدلوا دوجوم هشد "هلداحم رب یاد
 كنبرامصخ هللروص وو شمریآ همسق یکیا فالتا لباق ربغ ین راوالسا بونخ

 . یدشلا لمس هطساولاب یی رفظم

 - راوج هنوط ارکوص رصع مرای ندننافو كنوتهمس

 یدشمک هنسهرادا كرل لسن ازب "الماک ناتسراغلب ۹

 - را و اینودک ام ندا لیکشت یاتسرافلب رغ ء یمسق بغ زکلاب ۰ 6۷۱)

 سنازبب . یدشلا تمواقم تدم نوزوا یشراق هرثبسنازب «یرامسق قادووان

 هنس زوتوایشراق هلهوماس راح «سوبلساو یحنکیا (نارق راغلب» یروطاریعا
 هنسهرادا سنارب ناتسراغلب نوو هد۱۰۱۸ تیام « شما ماود هرح رب شهدم

 ییدتا توطس بسک هجرد و كسنازپ یرب ندننامز سوناینتسوژ .یدشم رک
 عبات هسویلساو یضنکما اما :یزرابنر ترشو داور. ق عقاو

 : یدشع ولوا نیست ر لمل او یلسنازبب ەدەرلتىالو نولو ردف هر( اه ربس) یک یراقدلوا

 كتارا یرغ یدال شا هاو را جک

 - زکیم ید كراراغلب تدم یلیخ رب یرهش (یرخوا « ادیرخوا) نالوا یتخا
 قیدصت ولرد رب یراتیکاح هرابولغم راسن رب ناک کی . یدشقتا لیکشت یبرا
 هد۱۱۸ « رلشعا هدافتسا ندنفعض ڭى ازبب راراغاب تیام « رلشمهمهر دتا

 . یدرلشلا توقف نت ندیکی

 .ارکوص كب ندنرلا طقفو نالوا نوقع نا هی رلیدنک راوالسا 5
 هدیرب ندرلموق و . یدرارونولوب وشموق هلبا ماوقا نالیربا یرا او

 کهدننیب لوتسیو هللا یرهن انودو قلاب « رلیلابنآ وتیل . یدیا (رلیلاینآ وتیا)
 لاش . یدرارروطوا هدنسهضوح ( نەمەس ) یی هدسضارا كللوک و قلغاط

 - هل) هلبا (رالافیمهس) ندیا ملکت هحهل رب یر ندنسهجهلاینآ ول هدنرلفرط

 را ( سور ) ندنراوشموق ناروطوا هدنرللحاس قطلاب طقف . یدرونولو (رلنو

 هدنرارود كليا اهد رلسلانآ وتلل . یدبا موق ر رواکنج تیاف (رللایسورپ) ایو



Eیوم جرات  

 (رلرایو) ندیا هرادا یرلتموکح قافوا قافوا یسوغوط اهدو یرلهناکلام كون وب

 كتکدم یشراق هنناجاهمینحا ء«رلشمشدقلاق هلالقتسا نالعا هدافتسالاب ندتصرف و

 ۳۱ ندفرط رب ناتسزافلب . یدرل شا فض راجود ینسهیلخاد ٌةعفادم
 «راحو واو« راکه نهج هب «رازاحام ندف رطرکید هدلاح یغیدنولو ضورعم هتناجاهم

 ردق هن یسلاعت كتموکح هقشاب ندنو .یدشلوا روبحم ههب را یثراق ءراسورو
 یسورضوط اهد . یدشلک هعوقو ینآ هجرد وا هدیسقرت هسیا شلوا مورس
 یریآتكنتندم سنازیب .یدزناحیتسهام رب ماکنمات تسدم یغیدلآ هربندرب كنا:سراغلپ

 نوحا یتلم راغلب نالوئروف زونه ندشلوفط رودطقف .یدیا یئوفو طق تیاغ

 هدادبتسا قباح راج هناردب دوش هدررافلب . یدروبلک غا تیاغ یتندم سنازی
 .یدشلدا دبلق هنلوصا سنازب هدتموکح رادا یک اسیلک ,شلوا بلقنم
 ۳۳ هملقار مورعندنسهساسقوقح «شلدو وانوتسب قلخ ءداتناون
 تمهام رب چیه نوحا یغیدلوا یابهرو ید فرص تاسدا .یدشلو وط هدنح راخ

 "ةعفنم هدهن «آرکفه قرالیربآ همسق کیا لاها ندسس و «شمهمهدیا زارا هنلم
 .یدشمامالوا قف وم هکمتا ادم داحا

 اغلب .یدشمالشاب هغلوا لصاح هدهدهشد لئاسم ارک وص اهد فالتخا و

 دنتسم هنساسا مزیهخام یناثنم «هدلاح ینیدلوا شما ممعت قاناتسرخ هدناتسر

 .راح غوا كوت همس . یدشمالشاب هغلوا ادس كاضفارهدر هجمرا هرزوا قلوا

 ینهذم كراناکلواپ «لیموغو ايو امهرهب بهار هدننامز (40۸ - )٩۲۷ ره

 لسموعو « یسهرطاخ كنکلتسرب تب والسا هلصوصخ . یدشمشدلاح هی احا

 یالوق یساملشالک | كبهذم ییا «یتاعر طرف هیهسهذم یتاسد كنيذسمالت هللا
 ندنو < یسالوا رادم هلح هدنروص رب حضاو تیاغ هدییئاسم هلمجاب ربارب هلقلوا
 یساع ولوب هدلاحرب دولا ثول كنهمعاتجا تاللبکشت هلبا اسیلک یمسر هدانناوا هقشاپ
 و ارابتعا ندرصع یحنکیا نوا : یدشُما مدراب هدایز كي هنسقرت كکلضفار
 یتىلاعف كالسوغو یساسلک سفودوتروا . یدشعیا ممعت هدراتیالو نونو بهذم

 .هتسيا قلا ینکوا هلرلافج هنالاظ ارکوص ندکدلیا لیہست هدنجا تلاطع رب مظع

 اع راز هلکد وب ۰ شم ردایوا ناک رب عورشم هدراسلف نولو ماطم ول « شم

 والسا زکلای هدناتسراغلب بهذم یکی .یدشمامالوا رادم ولرد رب هعانقا یرافل
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 ۶۳۹ زابل انا وجل < راراغلب ءراهج «رلیلانولو هءراسور

 .یدشل اافا ینکلردپ زیتفاو هدلئاخیم ینحوایروطارپا سنازب ,شعا لوبق

 ینکجهدیا اقلا ههکلهت یلالقتسا كنتلم هلکعا لوق یفلناتسرخ ءسیروب طقف
 ددرت هدباخا یر ندنرلاسلک هبنطتطسق و امورالوا سيرو .یدشمهمهدیا كاردا

 «شعرودارق هاا یتهج وا هسرروک طئارش دعاسم اهد ندفرط یناه ءشُعا

 راراغاب یراهعومت اعد هلبایرلباتک والسا .(۸۷۰) یدشم لا حیجرت یسنازیب تیام

 .یدگنا ممعت داتقا و هدنسهزا

 كالا كرلراغلب )۸۵,۲-٩۲۷( نو همس یغوا كسرو ا

 ۳ ۱8و یک را یاس مدد
 اذعام ندهطق چاق رب هدلحاوس قرالوا بولغم هدرهراسحم قوح رب راماسزازب

 . یدشلاق قمر هنطص هلس كن هنططس3 یتح . یدرلشمهمهدیا هظفام یضارا

 یسهدادا الماک یتمسق رب كنابحالوا هلاناتسراحام «یتسهریزج هشناقلاب نو هعبس

 رو رغم هنلابق او تمظعنو همسسیتح .یدشم رک هنسهرادا كرار اغلب هدر اب رص« شل هنتلآ

 «شلآ ىلاونع (دازهح «راح) نوجا قمالاق یغاشآ ندنروطاربعا سنازب قرالوا

 (والسهرپ ) نالوا یتخاب نوجما صالخ ندنمکحن كنيرلبهار سنازیب ینسهعبت
 نوت همس.یدقالراپ كب یناکرا یاربسكنوت همس .یدشلا ناصت قیرطلهدر_ هنیرهش

 لبصح ہد همن مط نط ہف لا یدردبا وزرا كمما رادهصح ندسدم کلم

 یول همیس یغوج رب ندنرلنهادم یتح .یدشلآ یتاونع (مور مرای) نوجا یکیدتیا
 .یدشلوالخاد هلاکرود یاسدا راغلب هدنرود نوت همس.یدراردیاهسشآ هسومساط)

 سدتم ندنناهدا سنارب ردق یدلوا هدهجراغاب هدر چسه ند رلناسل برغ

 هداطسو نورق راراغلب .یدشمهلربتک هدوجو تافلوم دناع هبهنید دناقعو هاحا
 . یدرلشعا هجرت ین.هلح كرهاسفاو هیاکح هنانامرهف ندا راشتنا هدایوروا

 هنلاح ناسل رب ییدا راراغاب لوا كليا یناسل لیربک نانولوا ریبعت (والس-و هلا)
 رب لم كلردیا میمعت هدننیب راوالسا سقودوتروا ینرابرکف تالوصحم « راشعوق
 .یدرلشعا مد كناس دا

 - ولوب عاق هلیدوجو كصخشرپ زکلای یتک وشو تمظع وب نوتوب كراراغلپ

 .الشابهعلو لاوز مردن هدیتمظع رود كرلراغاب «هجم دا تاف و نوتهمس .یدروس

 .یدشمهّنا سسأت هننرزواساسار مالغاص زونهیبمداحا هدننامزنوتهمس .یدشم



 یوم خیرات 4۴۸

 والسا كراراغلب . یدشمراقج هنادىم اهد تاق رب یتبهام هنادبتسم كنتم وکح

 هژرلوالسا رلراغلب .یدشمالوا رثّوم هجردوا ینارئأ قرع نالوا هنیرزوا یسنج
 نوتتسبتیاهن یک یرلکدتا لوبقیراناسلو یت_راتداع ءرلشعا طالتخا قباج كب

 ارجا واتر چسههنیرزوارل والسا هدیربهجهل كراراغلب .یدراششی راق هراوالسا

 یرلتا بیقعت یراراغلب كنبرایراوس سور

 یتاونع كتموکحهدهسنارف .یدراشلآ یرلماكسراللاغ زکلای راوالسا .یدشمهما

 هنناونع كنقرع والسا یعان (راغلب)هدهدرلوالسا یک ییدتبا هیلغ هنناونع كقرع

 ۱ .یدشلا هبلغ

 < تاذ یيا ندنراسنرب راغلب ًارابتعا ندنربخا فصن كرصع یجحزوقط
 هذنطنطسق یتح « راشعا باستک | راتتقفوم قالراپكی «غانروموا هلبا موروق
 ندنرزوا یرللو تیرفظم و هتشپا قلنائسرخ .یدرلشلک ردق هنکوا یرلروس
 ناتسرخ قوح كب ه(یزهم) رلراغلب هقبقلایف .یدشلوا لخاد هنسهرآ رلراغلب

 یغلناتسرخ لوا كلبا (۸۵۲-۸۸۸) سیرو ندنرالارف راغلب .یدراشمربتک ریسا



 ۶ ۷ نالا اوت < راراغلب «رلهح رلرلانولوت «راسور

 مدرای هنسیدنک یشراق هتیذوفن نالا ككرابلاینولوب هلراسنرب نالآ هرخ الاب «شمهم
 6 راراحام هدانا و طقف . یدشمهتسبا كعا هدافتسا ندتص رف هترزوا یرلعا

 هلرانالا ردا ادف هتموصخ یرلکدلسب یشراق هراوالسا کما نیمأت ینرایتآ

 «راقوطوا.(۱۲۷۸)یدرلشم ردنل هحسش هليا یی ولغم كراقوطوا ینهبرا# «راشمشلرپ
 یادف هنانامرهف قرالبا هسرزوا یرلطخ نمشد هحروک یت ولفم كنسود را

 .یدشمایغوا هماسقلا رارب نالوا عبات هاو ارابتعا ندخشرات و «شعا ناح

 یضارقنا هدكنادناخ و « شلاق هدننادناخ راقوطوا ردق تدم رز اهو زکلا

 .(۱۳۰۹) یدشمالئاب هفعولوا هرادا ندنفرط رلنادناخ ینجا هنیرزوا

 یهدهسور هدرلوالسا نشهلر هنسلا یزهم 0 :

 .یدرلشلا ند ی م اک زل ىفللا ر داق اا

 كنس دم سنازربب ردبا قلت ند سن ارب دا یک رلوالسا هسور اذک

 هدنسههاس یذوف كسا رب ر كو ون یا تع وکح طقف .یدراشم ولو هدنتل | یذوفن

 هللا یصخش كرب لاقارود تقوم و «شلوا لخاد هتیئدم قیرط كردا فرت

 .یدشلوا رحم هرنف رود ر نوزوا هدهحش قرال وا ماق

 وشموققرش هدرصع یحنتلآ كرلوالسا ناروطوا هدنسالفس مسق كنهنوط

 داوح هوطراهمفد قوع زب رازافلب .یدیآ رازاغلب ند یتا .- لاروا یرا
 هسراف رط ( یزهما) هدنتلا یسهدناموق ثكخورابسا تیام «راشعا ضر هنسدل

 نوجایرلقداشای هدلاح رب قرفتم یراهلسق والسا هدرودوا .(1۷۹) یدراشمشلرب

 ندیا صالخ ندذوفت و ینرلیدنک <« راشلوا عیات هنیذوف كرابلسنازپب
 < راراغلب هلصوصخ . یدرلشمهعا تمواقم تدم نوزوا یشراق هنموف راغلب

 مانختساهدنرافص یدنک هل یاسر گران ولف» 4 یک .یرافدبای كرا رخ

 هاراوالسا « رارافلب . یدراشللا لیپست اهد تاق رب یالبتسا وب نوجا یرلکدتیا
 هب ع ٹالىکشت ۳ اجا نامأتداخا رکف هدرانا«راشم ری دشل رب ی راهاسق فاتح

 الك یتراهعانجا وهسایس تاسسوم قرالا هل طاضتا یتسهج 8 یرا

 .یدرلشلوا قفوم هلیدعت

 هایم رود السا .یدیا كارو هج رد هلوصیالکشت آرا راغلب

 راغلب یدوه سنازب گی اهد . یدشلدبا راحود هراسا یمظعا مس كرل



 یوم حجرات ٤۳٦

 .ىدشملق ضورعم'هنسالامتسسا ینجا هدرادودح یک یغیدلوابئاغ هسایس تدحو

 هموک هموک كرلنالآ .یدروملاق لورم هکدتک تاماظنو تاسسوم هداسوب
 دادن یتلم هدتسادب .یدشمل | لحعت اهد تاقر یتک ورتم و هسلا یرلتر جاهم

 .یدرلیا هام ٤اد ی هع 1 یوقمح ناعو فلکم هلساط و ناع «ردیا ل

 كن راسا تەد یتحو كتکلع نرومأم هدتس هحمش رلتمف اعم قوحر یدمش

 رب شوشم هدام وب هنر هناردب راد نا لکشت رافنص عبا ربع هذ وه

 یرامساو یتراناسل كلرانالآ یناکداز هج .یدشمالشاب هفلوا ادب بتا ٌهلسلس

 قترا .یدراشمشدقلاق هدیلقت هد رلکاشکر سو تاصارتحا ادعام ندکدتبا لوق

 ؛رلقموتنک هدوجو راهلوک و راعل اب <« راهم زا صوصخح هنن رایدنک یناکداز ایه وب

 و رافوطوا .یدرشمشاغوا هوحم هحرد هحرد ین ذو كغللارف هلتروص وب

 كغللارقندسسو .یدکلامهباکذرب كحهدیا لا ردا هلمماع یسهررقم تو كن اننشت

 قترا .یدشمامالوا قفوم ولرد ر هدصقم وب طقف E هانا ی دوم

 ۳۱ را كتموکحت . یدروشا اشا هرلساسا ناتم الخاد ا اهو
 ناشیرب هدهمدص كليا كتموکح رب هلبوب هیلعءانب « روینولو ماق هلصخش كلارق "

 .یدروسدیا لاردا سک یه یغجالوا

 ارجا وئأت رب رضم هدنسهرکف تاقرت كتکلم یذوفن ینجا هدامهو

 ین کی یسداع كناسانم هلقل روطاربعا «یدیازت كنهمدیدوتورت امقاو .یدشلا
 طقف ؛ یدشمردنایوا اهد تاقرب یهعلاطم قود هداسهو كردا دبل و تاحاتحا

 دلراروینهسدلوو «شمشالقازواندنبانمییم اماد هدنتلآ یذوفت ینجاوب «تایبدا
 .یدشمهیا لصاح ربثأت رب قیع هدنرزوا قلخ « شلوا اف هنماقم یسهجنلکا
 هحت ال به عیاقو كلبا . یدیا هحسالو یابهر فرص هدتساد یاسدا اه وب

 :یدراوتاسدا یلم هدر کم ندراناتسادو رلقرش رار هلکنو . یدشلزای
 7 هدناسلزکلای یشراق هسدوف ینحا ءروسدیا یهاظت هدرارا و یم نادجو لصا

 .یدروسولوا سح تمواقم رب

 < شمهمدیا ناکت ولرد رب یتاصارتحا نامل یسهلخاد تساس كراقوطوا

 .یدشمالشاب هنازراىم هلراقوطوا(۱۲۷۳)زالوا رولوالارق عروسراهود فلودور

 -هدیا هظفام یشرب هقشاب ندایواروم هلا رابلابمهوب هدنسهحش تارام و راقوطوا



 ۶۳ ۰ رلیلاس آ وتیل « راراغلپ «رلهچ «رابلانولو .رلسور

 ندحرات ینیدرببآ ندنرلوالسا بونج ینراوالسا برغ یمالمتسا راحام
 .یدشلاقمبات تمواقمالبهنیذوف نمرج ریار هلکا هظفاح ینلالقتسا اهو ًارابتعا

 رب هدلاح یرلکدتیا لوبق ییانابتسرخ هلیسهطساو لیریک هللا سوییدوط هم« راهچ
 یراسوبقسپ امو نامز قوجر یت> .یدرلشلواعیات هتساسلک امور | رک وصتدم

 «رلحاود زا «هسامس تا ہسانم دوج وم هل رل سر, ناما «شع ولوا باحا ندرانالآ به

 لیست ییراشتناهدنسهرا رلەج كنتاداعو قالخا نالآ «یراهرام بلص لها
 رب یفرتم هدرود و یغیدن ولو مممو هلوکشم زونه كلم سح هداسهو .یدشلا

 یکا نادار نوو ..یدشعاارهلا رانا رب تمواقم لباق غ نما
 هبجشراو هنیرامسا یتح «هراتفاق « هنقوذ هلرانامآ ءراشعرکوا هجنامآ هدرللارق
 كا كرلناما هدننامز راقوطوایجنکیا هلص وصخ . یدراشمالشاب کما دلت ردق

 . یدرلشلوا لئا هام كوو كب هدنرلیارمس غار یر( راکشزهننبم ) رویم

 تور و ترا ارگ و ندق دلو هاک احتلا ها ر وص و ہد کل رل ,هنع ینحا

 . یدشلوا رایدوهب یرصنع نیکنز دا كتکلع . یدشمک هلا به
 هدرلن وسقاصو رابلارهواب «رلملابنوقنارف ندقرع رکید «شُعا یقرت هکدنک امهوب

 . یدراشهالشاب هکمهلبرلیا ورغوط هاهو ارکوص ندقدلوب ین رافارغج دودح

 . یدراشمهعا هلباقم هلتلروص ر هقتشاب ندلوق نسح یشراق هرانو رادلاسهوت

 طقف ؛یدروسدنا دياز هدهجرد كحهسد هداعلا قوف اعقاو تورو هافر هدام ون

 رانلک هدحراخ هاسهوت . یدروملک هعوفو هدنس هباتس یتلاعف یجا فرص و

 تموکح رب هدنجما تموکح «رارویبروطوا یکشمروقهاکودرا هتک نیت
 هحرد وص ههم وم تابح یینص اووژروب هه تل ام .یدراروس دیا لیکشت

 ييدتسا نکس ی رصنع مهم كلا كنه ونعم و هسابس تایفرت قراتولو طو ص

 لاح وب .,یدزاوبمتک دوو یرصنع هفرقو فعض هدب ات والا هدلاج

 یجشردت كتلم قرت نلک هلوصح هدتکلم رب . یدرضم كب نوجما رابلایمهوب
 -هیمهلیدیا فاطتقا رلءهرع لوذبم ندیقرت وب هخدالوا یسهجیتن رب ییبط كنلماکت
 ىم عطلاب نوما ینجالوا ینعو ماکنمان «قرت راثآ یک و . یدسبط یچ
 شمشت هدنل وصا نامل ندسس و . یدکح هلک هعوقو قرالوا هنر رض كداحا

 هدنکلع.یدشلوا ادیبموروج وا رب يظعهدننب ران ال وا میا ا ل



e4یوم خرا  

 هغلواامرف مکح هلسارضم نو و هدایمه و یئراغیلوا هد رصء یجنکیا نوا هقیق این

 راطباض یهدنتیعم سرب . یدک بس. تعسو هکدتک یذوف جاسر . یدشمالشاب

 رایکریو شحاف «رلهراغن ۱ یغآ تیاف ندیلاها نوجما یراقداعولوپ هدنتل ا تراظن هچرد وا
 .روق ندفاستعاو مظ وب ارقف . یدرارلیا ذاخحما تراجم هطساو یهیلدع روما ءراردبا بلط

 «كرلرومأم ذوفن بحاص اب ندببس وب «یدرارد تریغ هنمار ۱ یس هاج كرلسنر نوجماقلوت

Su INTیوق كرلنا « رارینالپوط هنفارطا كناکداز ندا تور"  
 یننص رابک رب یدمش هرب یتالیکشت هلئاع هناردب سا لس وب اب یدک هدرز

 راک . یدشمالشاب هکمروک ینتمدخ هطساو هدننبب هعبت هلبا رادنکع تفتض.وب «شلوا اد

 « هنمالب وطودرا هق.دامل 1 یار كرلنوب لارف ,هکیدشلا دازت هحرد وا یذوش گاف

 هدكناسیلک هدهرص وب ۰ یدشمالشاب هنمالوا رداق الصا ا نوناق «هکمهتسیا کرو

 . ىدشملا بسك لالقتسا عونرب قلخ نالوتروق ندنریثأت یتیکاح كلارق «هجنرآ یذوفت
 یجنرب ءراقوطوایجنرب «یشک چوا ندرللارق نکیا هدشاشتغا لاحو ایمهوب

 ۱۳ كا كتراروطارعا انام لا «راقوطوا یحتکیا « والت ەو
 كرللارق طقف . یدراشرتک هدوحو یتموکح امو ر ولب ء.ط هداطسو یابوروا

 ببس هنبراتکالف یراق بیقعت یتسایس نادناخ هسندکمتا بیقعت تسایس رب یلم
 كسذوه نالآ هدنلاوح و هدیراس ولم هتندم نمرج اذک . یدشلوا

 اھو یروهظ ك(تنطاس هلصاف كوو ) هداننالآ طقف . یدشلوا بس هسدیازت

 ۱۲۵۳) راقوطوا یحنکیا نامزوا « شنا لیکشت تصرفرب مهم نوجما یرالارق

 كتاب هداننا وا هققلاف . یدشلا هدافتسا هلنراهم لاک ندتصرف و (۱۲۷۸

 راموق نالوا ضورعم هنسهکاهن نالا « شما هلغ هقلروطارعا ابنالا یذوف

 تمدخ هدراقوطوا یحیکیاهدصقم ناع .یدرلشمالغاب هکمرتسوک قلرادتتم هاب

 كرديا دیدم ردق هنیرللحاس قیناییردا یردودح كنغللارق امو نوجا یکیدلیا
 19 ۶ ته (یالرا «رکه) یخ للا هلأ ىا یامالآ قرش نوو
 1 یدشلا دودح حسون

 یادراو « بانحبلاع «رادسد هدهجرد قحجالو یسهحرد فعض راقوطوا

 ا رکا دوق یتارواط هنابنلج یفراق هب للاها ءردبا باسح
 کمریدتبا قرت ید هدنک 1۶ نوحما ینیدنولو كلام هفاصوا و . یدرادمکح

 کا همادا یذوف نالوا لئاز كغللارق هدنساننا راشافتغا ىلخاد « رشیلاح
 نیماتینسهیداصتقا تادق رت كنامهو و قلوا اح هناکداز راقوطوا .یدردبا تربغ
 .یدرولو قفاوم یهدافتسا ندید وه نالآ نوحما كعا



 فف رلیلاین ٣ وتیل « راراغلب «رلهچ «رلیلاینولوپ «راسور

 نوتو كلارق . یدرولیدیا دع میان هساوف نبع و هدتهام نبع هليا هراس كالما

 كلام هنقح میس اوا هدیناریم یک یرلقدلوا یواسم هفوقح یرالغوا

 كنايمهو ندیس و . یددناع هولا نوتوب ینللارق اسهو . یدراروینولوپ
 کاناصت یتسهدعاق تئارو لوا ندننافو والسهر یجنرب ندنرارادمکح كليا
 ta «والس هر .یدشعا تشق

 قوت هدعاوق یراجام ومع

 .۔ه-) رب كردیا تک رح
 « نشها نستا ( كلروس

 ناداح كتفك او

 تباصا هنسلشایلاندملارق

 .یدشل اذاحالوصایتسءا

 -الوا یتراویاخا «قللارق

 روبهس هام حم .یدقج

 دید هلئروص وش ككل

 یراهکلم نوتود یسلدیا
 لد سه «شمهعءهدیآهلازا

 دم تیاغهدنعوقو تنطلس

 (هدغار) یرفغم كلهمهم سدقم هعوقو تافالتخا شه
 تی اک

 لاصحتسا هلتر وصوب «رارویشیلاج هقیوشت هلیتوق حالس یافالتخاو رانالوا صرح
 یراروطاربعا انام لا هتشيا .یدراروتسبا مدرای ندراسنجا هح امالواقف وم هدصقم

 نالآ راس هدیناسهوب «راشلآ هنتلا یرللا ینجات ایمهوب كرهديا هدافتسا ندلاح وب

 اما هنیرادصقم و راروطاربعا . یدرلمهتسیا كمربتک هنسهچرد یراهاکلام
 الشاب هغلوا قفوم وضوط هتیاهن رصع یحنکیا نوا هدهسیا راشمامالوا لئان

 ارکوص ندقدربیآ نداسهو یایواروم یوریراب قیردهرف هلحزا . یدراشم

 كب ندنسعا قرت كنشراغبلوا هدلخاد « شعا رسک یتوق نونوب كنابمهوب

 ۱ . یدشلا هدافتسا یالوق

 ۱1۸ 4 دلج «یوم را ءقیفر دما



trیوم خرا  

 ۱ هماسقایک اننولویلو ویو قافوا «اساصو «یوایوف «یووزام ایزیلس «انولواعقاو

 .یدشگک هللاح یک رر كفارو لصح یر یه داراتالو وب .طقف .یدشلرآ

 ناشیرپوبارخ ندهیندم "یعاسم وب نوتوب هسیا ارکوص ندکدتک بوک رللوغوم
 قاروج رلالرات ,شلوا لوک رایوک .یدشمالاق یثر, هقشاب ندننخبب ضااقنا ررب
 كم رامعا ندیکی ییانولو یکسا یدمش . یدشلوا نیغاطامراط یلاها «سشلاق
 انولوب . یدشلوارضم اهد ندنسدام ررض «یسه ونعم جاتن كنالبتسا .یدمزال

 ضورعمهالبساوت هدءهرص ر شن یرلع دآ اک وضوط هتندم قبرط مات

 رادشد و ددرتم . یدشلا اف الهاك یشعاسم قوذ يسا نوجما ینیدلوا

 نیزک هشوک «راروسدیا اجتلا هرلرتساام نوجما تناصین راسف ندتکالف رلهسمک

 هدانولو ردف یدلوا هدرود و . یدرلر ودا حجر هش سه یالوا تدابع

 اشنا رلاسلک قوح رب ًارانعا ندخرات وا .یدشمهلوروک چیه ییدشتب هزعا

 هیاحاینلنابتسرخ هداسولو .یدروباوا لوغشم هلتورت راخدارلاسلکنوت و ءرولیدیا

 هلک: وب .یدرولیدا ییات یسماحر یونعم كتکلم قترآ سوالسناتسا ندا تربع

 ااا 7 ی هتحافن و قوجا هد رانالوا راقم ندنازح و رار
 ۱۱ ما ا هاا ولخ يدرون لشاظل هد ضازتجا حت
 و « یملسکو هارفظم ندتک الف ینیدلوا راحود كنابنولو ندبس و . یدیا
 هدنجمآ فعض تلاح وب هرخ الاب اولو . یدلکشم كب هدنحما هحور تلاح

 وا و هدیرامهملا كنسرامالو طقف ء شلوا قفوم هکملکسکو هلم دراي ینجا

 .یدشمولوب هدنسههلا تیروبم كم ادف هدروغ
 اربا ابنالآ نوجا یراقداشای هدلاحر قرفتم رلوالسا

 اهو هدننامز سورراب قیردهرف و رهطو یغاروط

 یجکیاندن ر الارقام وب یتح .یدشل اذ وفن یارجاهنبرزوا(رلکه ج )رل هج «هنیراف رط
 یاونع لارقلردیا كارتشا هنرلرقس كسور راب قیردهرف روطاربعا«سوالسیوالو

 و طقف . یدشعا لاقتنا هد«هتسرافلخ هرخ الاب ناونع و < شلوا قفوم هغملا
 نلک هعوقو هدهبساس تاماظن هدانا و کنراوخ :یدکو کشم كب سس كتمةف وه

 .یدروینولوب راح یتیهامرب كجهدیاوحم یلالقتسا و تداعس كتكلم رللدبت مخو

 «یلم كموعقللارق هدنرلتکلمم والسا نوتو یتح و هداسهو هدرود وا

 یفللار اود رم



 ۳١+ رایلاس [ یتسل «راراغلب « راهج «رل لاین ولو ءراسور

 .یدشلوا مطقنم نوتیسب هدنهاکنهیمالتسا لوغوههطبارو .یدراوهطبارر قص

Eييدليا مس ینغللارق لوا ندنناف و والهروب  

 وطن ا هدا اهد یلغوا هلو و نامز دالرو ىجا ر ا
 نلک هعوقو هدهسور هدانا وا طقف .یدشمتا نعت ه(یووقارق) هرزوا قم وا

 ارق ) یسالوا مورح ندنذوفن نونو ك( فەك) هدنسانئا رالالقتساو راشاشتغا

 هدنسهجرد ( فهک ) «( یووقارق ) هلصوصخ . یدشمتا تیارس هده(یووق

 لاح نع «شلوا ا قواح كب ندتنارسو هلسسح قلوا كلام هذ وه و تانعنع

 < شتا لو ینربر, راشاشتغا و راهبراحم یلخاد قرالوا امرفمکح هددانولوب

 هدرلهح راب یيدتا ماسشا كنابنولو .یدشلرا هرلهح راپ فلت اولو تیاه

 ارج رب هقشاب یە را عیاقو كنیرب یه <« رونولوا باتا یربآ یرآ راسرب

 هدنعوقو E « زالوا لئاز ىلم داحا هد راهح راب و . یدردیا تقعل

 یرایلاینولوب داحنا رکفوب هفامعم . یدرولوروک ییدتیا داحنا كقلخ نوتوب

 .التخاراتم وکح نانولوب راوج مه هارن ولو هدانشاو.یدلکدهدتهام قجاراتروقندتک الف

 یتح . یدنعهدیآ هظفاع یتیدوجوم ابنولو یدرهسالوا نوز هلا هماخاد تاف

 كرلنالا طقف «راشمتا هظفاحم ىن رللالقتسا هدافتسالاب ندرلفالتخاو هدرلملانولو

 . یدراشم الوا نام هتیراهمشل رب هيارنا صوب هلا یلحاس عاص یر (رهدوا)

 كرللوغوه هدهرص ییدنولو هدنلح ترتف رب شهدم هلو ارنولو

 هوطخ هوطخ ین راتکلم یشداق هرللوغوم رالامنولو . یدشلوا راحود هنضرعت

 -ارف) «(یمودناص) هحل وا رفظم هد(كننلهسمش) رالوغوم .یدرلشمتا هعفادم

 - ایزتس ناولو هدنسهرادا كنیرتاه رادسد قراقای یرارش(والسهر)و (یووف

 هقرش یسیلک مس كرالوغوم هدعب .(۱۲4۱) یدرلشمتبا بولغه هد(جشغبل)یرابل

 تده رصع مراب ییماوح و راهتح ییلدقار REDE « شما تعحر و غوط

 شرف هتنراودزا لوغوم رالانواو داناو هتفیا .یدفدوا لوم و
 ندلآ نوجا هظفاحم یتیادم برو یفلناتسرخ «راشع ولو هدناعفادم هناراسناح

 ینکلهلاوش ناتسرخ هدالداحم و رلبلابنولو . یدراشمتیا فرص ینریغ ناک

 .یدرلشلوا قفوم هنا رک ص لخت هدلاح رب طقسو حو رج ندهلداح طقفءراشمتبازارحا
 .ىدشماملاق یلاخندق رته داین ولو تدا دما رکو ص ندنتافو كنتو وزب رق والس هل وب



 یوم خیرات ۰:۳۰

 < شمروک موزا کما هدلآ ینرللحاس قطلا نوجا نبمأت یلاغشا كنابنولوب یتح

 یتیعبات و «والسهروب .یدشملق عبا هنسیدنک ی رلسنرب ارا صو نولو ۷

 یرابهاركناس ولو طقف .یدشمهتسلا كمريدتیالوبق ینلنامتسرخ هرلنا نوح اهن

 هعا-م و ها وب « راششارب هنالآ رب «هیوطوا یسویقسپ (غرباب) یهفیظو وب
 هوالسهروت هبفامحم.یدرلششارب مقع ین راتقف وم یتانس نوتو قرالوا یسهحش

 وصخ .یدشلا قرت هلتعرس یعومع هافر هدنسهاس هرادا لوصا ييدسا نا

 ییدلوا شلدا حالصا هدیاداعو قالخا كنابهر هدرصع ینکیا نوا هلص

 نابهر ناک هابنولو . یدرلشعا هدافتسا هدايزكب ندنالدبت وب رلدلانولو هلتهج

 . یدشمالشاب کما تمدح هدیروصر عفان هنسهش دو ه رکف ةر كقاخ یینص

 هداءلاقوف تاحاتحا ء«رارو دیا هرو میلعت هدزرطر لدتعم لا ی ییاها رلہهار

 هكرلاسلکو هلراتکم هدابنولو .یدرارولیا قیوشت هتریغو یس قلخ كرديا دىلوت

 هدنجا كلام نوجا لبصح لاکا هد یعوج رب ندنادرک اش یک ینیدلاغوج یددع
 هدرود و قرالوا هعفد كالبا یسهمانلاقو اولو ودر رو هک هراس او

 ۱ .یدشلزاب ندنفرط سوطلاخ ناترام

 قرالوا والا هنن هدلاح کیدلیا اد تاسانم هحرد وب هلا برع ؛ءاینولو

 نداینالآ یتح .یدقوب قرف چیه هدنب یراتداع كراسور هلباراملانولوت .یدشلاق

 هدرلسور .یدشلدیا لیدعت هروک هرلهنعنع یم هل تاماظن نلیدیا سابتفاو ذخا

 < رازملس هحنلک | هقشاب ندوا هللا برح رارادمکح هدهدرابلابنولوب یک ینیدلوا
 ۱۳۰ یدراردا تغر هحرد لوس تاجو نموه راک روک كسئازب اذک
 یرلقدلواشعا تور سک هداعلاقوف ناکداز .یدشمهعاباف ینسهاردب تسهام

 .یدرارونولو فلکم هلفاطوو قوقحنع نالا یرلفنص فلتخم كنلاها هدلاح

 هدهداروب شاوایشاوای كما صیصخم هنناکرا ناکداز ییرثیرومأم تموکح هبفامعم
 ا فرم ندامسآ هدرب هدتنودام كياکداز  شمالخاب هغلوا تداع
 رد رودو .یدشمالشاب هکمتنا لکشت هدرارهش اردن ارکوص .یدشلوا ادیبقلخ
 ۱ دا تو .یدیا رسودناصو یووفارق ءوالسهرب :رارپش نانواوا سیسأت
 «دوسدالاغتشاهلتعارزهدایزدلا یلاها ,یدیا ینبع ناه كنه دن را رمشسوریسهیداب

 هدننیب راسور هلرایلابنووب یسوغوطاهد .یدرونقارب هراببنجا یییانصو تراجم



 ۹ رلیلاس اوتيل ءراراغلب «رلهچ «رالانولو «رلسور

 ندوقشهبم « یلاوح وب طقف . یدیا وقشهبم یراسر كليا كرلىلاينولوب
 < شما لوق ییلناننسرخ هد وقشهسم . یدشمز ولت ر قرتم هدلوا

 یلغوا « یمسم كنابنولوپ لصا . یدشلیا سیسأت قلسویقسپ رب هد(نزوپ)
 نوتو ردق هحراو هنیرلغاط طابراق هدننامز والسهلو . یدیا والسهلو روسج

 یرلضعب هلیب ندنراسنرپ سود یتح «رلشمرک هنسهرادا كنابنولوب رلهج هلا یلاها
 كناسلک رب ىلم یسهعقو كوو كا كنيرود والسهلو . یدراشلوا عبات هوالسهلوب

 . یدیا یسیسأت هطبار رب یعیمص هدنتب قلاپ هلا اینولوپ هدرب « ییکعت
  والسا « والسهلو . ىدشملا ارجا سا ر كوبوب هتنرزوا رالابتولو كلكىلوناق

 .یدشلوا عنام هنیرامهیرابا ورغوط هقرش كرلنالا « شمراتروق ندیبارخ یرل
 روسج « شمع هلبا تالالتخا ینامز وقثهسم یحنکیا ایو والسجهم ندنرافلخ
 یو رود کیسا اولو هسبا هدنرود یرافلخو (۱۰۸۰ = ۱۰۵۸) والسهلو

 ءشقا دیازت یک امن كنار هدننامز والسلو رو هلضوصخ یو
 ماود هدنتل | یرثأت كلكىلوناقو شاشتغا « كلزرسسدنو قلنامرهق اولو نوئو
 .یدشمالاباح کا تیدوجوم مادا هدلاحرب مورح ندناسسأتو تساسرکف كردبا

 «لآرب نيتم نوجا كمریو تیاهن هبذیذت لاح وب نالوا امرف مکح هداینولوب

 (یجوویزبرف) فاصوا و هتشيا .یدمزال رادمکح یحاص یعطف مزعر قالراپ

 .یدندنراکو و كا كنیراسترانولو «والسهرو .یددوجوم هدوالسهرو زاح ینقل

 زونه تکلم هدلاح ییدتا قرت قلناکداز هدابنولو ( ۱۱۰۲-۱۱۳۸ ) هدننامز

 چیهاقف وقح « رروعا لکشت فص ر یرا رلر ورن هس .یدشمهلک هنلاح كاکیهرد

 .یدرلروسولوا باما ندننابم یلاها هدیسهفاک یک یراقداع ولو زیا یتفاعم رب

 دژادیکس ندی او 4 ییا لساسا تیاق:یاهطبار نایالعاب هلا و
 اعا یهطق و والسهروت . یدنکم نامز یه ینا داغ تلا هتسیدنک یرانآ

 هنفارطا قللارق یرلنا « شما ناقلت هرلروسهس ین راکفا هبلعءاس . یدشمالک |

 تيان . یدشلا لافشا ینسهلمح قراتا رللما قالراب هنکوا یرازوک « شمالیوط

 یدشلک هدوج و یلص (هلاوش) ر, هدنسهحش رلبرحو رات ل وغشم و

 كردا تعجاص هوالسهرو یراه یحنشپ یروطاربعا اا هده رص ول

 .یدشملادرهلتسامح لاک ینیلکتوب والهروب «شعا فیلکت ینساملواعبات هنسیدنک



 یوم خیرات ۸

 یسوهن ردناسکل | یلاغ (اوه) «یرانامرهقلووب هلراسور هلمحزا .یدرلشمالاق

 -اوتم « هاراکتعواطم اعاد یثداق هرللوغوم یسوه . یدشعا روهظ هداننا و

 هدیرافلخ كنکسوهن اذک. یدشل |نامأت هلتروصو قج آ ینتمالس<شعارواط هناعض
 نوتسب یرللالقتسا كناسصع رب قافوا رانو . یدراشا تکرح هلتروص نبع

 هدندف رط رکید «رلشع و و هدراتکر ح هناننج ان اد نوجما یرلکدلس ینغجایوق هب هک ان

 ا دانا رممادن یلزک یلزک نوجا قمراتروف ندنمکح لوغوم یرایدنک

 . یدراشمالاق لا

 تايقر ور 4 راد و هدنتلا مکحت تدم نوزوا ی هسور اعقاو رال وغوم

 وک ابوروا هبسور هدرصع یجندب نوا .یدرلشع | ری ات یارحا هدایز ك هنس را هلقتسم

 که تسور 0 هحذل وا عطقنم هدرصع یجنج وا نوا ط٫اور و طف . یدشلوا لخاد هني دادع

 ولرد ره !رابتعا ندخ راتو نیس و یدشمرکه نسهرادا ثبت (ودرا نر ) <« كرالوغوم الم

 دم هبص> هدندنابق رو نالو ناک هع وقو هدتسدم مع یک یراق دلوا موی ندهببنجا تن واعم

 رم تا یا لوفوم « راشمعنلاج هنمالوا وزکلاب راسور نامز وا . یدرلشمامالوا
 هنلسقودونروا راسور . یدرلش | فرص ینربغ نلک ندلآ نوجا هظفاحیم رلقرعو ین رلتبدوج
 لیکشت تموکح رب دحتم « دوجو كم هلا یربثأت كنسالبتسا لوغوم « رلشعا بق طبر
 ۳ ۰ رلشل وا منام هن رلاع الهچ راپ كل راسور ال وا هدراراتات 2: A E 1 یجایتحا كا

 يد اع کوا ین رالوصا هقلطم تموکح هرانآ قراتولو هدع دراب هن راست رز لو و كناووقسوم

 هدیا روهظ نا وا شهدم ر هدهبسور « یدا هس اوا یراد فح كناخ زیک.نج 4 هک د هج رد وا

 داحارب هدنراهرآ «یساع ولوب ضورعم تب هک لوغوم كقلخ موم هلص وصخ ۰ یدکحهیم

 و . یدشلا دیل و رالما مالغاص هدتلم نو و نوا یعالخ كن هیسور ۳ شمرتک هدوجو

 کر و ۰ سل رپ ۳ ىدشإلا توق بسک هل راقلراک ادف كن ناسا رب سور هصاماب رالما

 « راباب تسهمانتص و نامز یم دون هنا كنناخ لوغوم نوجا قع ولو هدنارکاذم او كمرو

 وا 2 یدربتالک آ هنس رایدنک یفیدر دل آ ین زوک یمولوا نوا قمراروق تلم

 -راسد هر ررتسوک تقادص هحرد كل وص هراسا رب ندا قلراک ادف هدنروغوا یراتدنک ۵ یاما

 2 یدرردیا تمدخ هلب رارکف نو و هنص الخ كن رانطو و كن

 ندنرامهم كا رابلاینواوپ ءدناماوقا نیاشای وشموق هلراوالسا رر
 .یدنرابع ندرلنامروت «هروک هتیاورر رامان ولو كليا .یددو دعم ۳ ۸

 ناع هداروب هدرلنامرون هسراشعا Lb تشرکح هللر وص هب هدهسور راغهراو

 موکت انولو هدر و: هناوز ل کد والا 0 سسات هل ر وص

 (هلوب) تنی راتکلم هدیمان (اینولوپ) «شلدیا لیکشت ندنفرط هلنعرب یلناتستاورخ
 . یدشک یرلیا ندسالوا قلاووا ینعی



 ۳۷ رلیلانآ وتیل « رارافلپ ءراهچ «رلیلاننولو «راسور

 (لادوص)ینمی كنبرلسور لامشآرابتعا ندخرانوب .یدشمهمهلبربتکه دوج و ساسارپ
 راشن تکرح هنالقاع تیاف یراسنرپ لادوص . یدشمالشاب یتکاح كنبراسلرب

 هکدتک هسور هدانا وب طقف . یدراشللا لسوت هریبادت كجهدیا ابحا ییهسور

 یکیدتبا لیوح ورضوط هقرش ینتلق زکم « شلرآ ندشلاع نیتالو سنازب
 . یدشلاق ضورعم هنسالتسا لوغوم هدهرص

 ر دلو وب یالوط ندقل زسداحا دوحوم هدیرلس « راسور

 دلوعوم هد روم یسالتسا لوعوم تکالفو :یدرلقح ال وا ضورعم هتکدلف

 ناوک كسوخامووم ريع دالو قودنایغ

 (نا) وئاب ندندافجا نیکنج « راینور , یدشلا فدانصت هراسور ن ۲

 هرم رب چه ندهلباقم وب طقف . یدراشمشبقلاق ههلباقم هلراهلب قرفتم هتسودرا

 < ۱۲۲ ۵) رلشا بولغم هد(اقلاق) یرلسور الوا رللوغوم . یدشمالوا لصاح
 ارکوص . یدراشللا طبض یرهش (یراغلب) كردیا ضر هنیرارافلب اغلوو هدمب
 وا ےل رایت واللا راپ عوشوژ ۸ لادوص < رع دالو فاعتم یر ر

 . یدرلشملا الىتسا هبهسور نوتوب

 . یدراشمرک هناتسراحامو اینولوب ءاحااغ ارکوص ند(فەك) رللوغوم

 نوجا ییداوروک موزا هنسملکح ورغوط هقرش كنوتاب هسرزوا ینافو كياتقوا

 یراتیرفظم وب وتاب . یدشملیبهدیا نابیرک صبلخت ندتکالف وب اینا لا نوجما
 .یدشمشل رب هنیرهش (یارس) ءهنلحاس (ینوط قآ) ندنرللوق یرهناغلوو بقاعتم

 کهدنراراوج ارکوص ندکدتیا هطبار عطق هلبناخ لوغوم یرلفلخ كنوتا

 هنیرایدنک رصع چاق رب یراسترب سور « راشملا هنیراهرادا الماك یراسنرپ
 یلاخ هنن ندهعفادم یارب دک هاا و راوالسا طقف . یدراشم ردنولو عبا



 یوم رات ٤٦

 فرص یساسیلک سور ال وا :یدشع وقوط یسهدناف قوج ثك هراسور كرسنآ زب .یدشلا نواب

 امحا تابح كراسور ند ی « شلدا ارحا هدناسل یم مس امو نوا «ش! وا سیلک رب يم

 یا [ رظن هرلبلاپ وروا نالوط ندن رلتسانم هل نس از ا ۳ 2 یدشمشد راق هلس هع

 یک یراکدتا ذخا تاسداو یرامعم « قیسوم ندرلیلسنازب : رلشعا قالت یامز یرلکدتا

 رار هک و. یدراشلا انب را( هفوص ا۲ ) هروک هنر دنک هد(دورغوو)و ( فهک)

 «شەلىق روس هغماشاب هدلاح ر درحتم نت راس ماسقا تاب و روا یراسور قبدم سنازم

 فوئنص هدرلسور هدننامز والسوراب . یدشمهمهدىا تافک هنناجاتحا كراسور ندیبس و

 (رایو)و(ژوم)و (یدنیغ) ندا لیکشت ینساقفر كلارق .یدشمالشاب هک لکشت هدهیعامجا

 هدننافو كوالسوراب . یدشلوا ادر یننص ول وک ن اد 2 هدر ادعام ندناکداز

 2تا 9د یاب قالا گتيندم «شع الب وط هدنلاح تموکح «شعآ لکشت قلم سور

 .یدناهفیظو رب شلاق افلح كوالسوراب قترا ا كا هدافتسا ندتیمضو دعاسمو .یدشمایج اص

 هنسالبتسا لوعوم ندننافو كوالسوراب

 . یدک قوب یحرات چیه هلراسور ردق (ک ساق و یسوغام ودوم وا

 ندراخروم .یدشما لدبت ماد رادودح ء شمع هدنجما شاتتتغا ًالماک رود وب

 ۸۳وسلر ۲۹۳ «كلسنر, ۶ ماع هدرصع قحر هده سور ترک هتان كتبرب

 یانعنع هده «یځ رات هل ءیدودح هل دارلکلسنرو . یدشللا روهظ یلخادبرح

 تارطاخ < هب رام تاسانم « یضارا تعسط « تسدم « ند « ناسل . یدراو

 ىح. یدبا راکشا یحهما ماود یوح كن هم الهحراب و نوجحما یییدلوا رب به

 ونوم رییدالو نلیدیا باما ندنفرط یسلاها یهک هدنسهاس یتلاسبو تعاحش

 لاخداهتیندم یراسور «شلوا کاح هیهسور نوتوب (۱۱۲۵ -- ۱۱۱۳) سوخام
 «عماج یهنامکح رکف رب صاخ هسویلهدوآ سوکرام « شما لسوت هیاسا كجهدیا
 قرف «شعاماود ندا کس ندنافو طقف . یدششارب همانتصو هدر مهم

 اا دراو . یدشاوا فلخ هنیرکیدکی رب ٩۸ هدنجما هنس ترد

 «شمهتسیا كما اقا ینمان یدنکهلتهج ینیدلوا ی(لادوص) یکسبوسلوغوب هردنآ
 بیرت ی(فهک ) نوجا وح ییراتسانم دوجوم هلا یضام هكراسور هدرما لوا

 یوح كل (فهک) .یدشمرو تیام هنناداخ قیرور ( ۱۱۹۹١ ) كرهر دسا
 زونه یتهام كنقرع سور . یدشلا راضحا ینوحم كنهسور ینونج نوتو

 .یدشمشیراق رارصنعینجا قوحرب هنن یلاها هداشاونوحما ییدمنا بسک تصطق

 چسه تباثو نات «لثلوا لصاح قلقشیراق رب هدهدنانمنعو راکفا هنیرزوا كنو



 ۰ رايا اوتيل « راراغلب «راهچ «رایلانولوت ءرلسور

 ری دالو 7 یدشلا راسا هدننامز رگ دالو هدنس رلسور قلناینسرخ لصا طقف

 را ندرلغهراو ك سدالو یر : یدشک هعوق و هن داح كوو کیا هدننامز

 ندخرات وا . یدیا یسللا لوبق ینلنایتسرخ هدیرکید « یسهمشلر هلرلوالسا

 اي واس دناقسا | رابتعا
 عطقنه طاور هلا

 تسر تب * شلوا

 رخ هللا راغهراو

 رلیلفهک نايتس
 ` لصاح داحا هدنناب

 نیا ما
 لوبق قلن ایس رخ
 -الو . یدشدا

 ق  نانیشت و كریعد
 )ب دووب یغوا
 -۱۰۱6) والسور

 ندنفرط (۶
 . یدشلدا ماعا

 ۳2 رکسع یس EE یدا هدن هاشم یالراش اداع كراسور والسوراب

 یا كسوخامووم ربع دالو

 تربش هليا یربغ هآاشنا « ارم هنونفو مولع ۰ یرانوناق هدايز ند راتیقفوم
 تالدس دعا تابح كردا ممعل هدنش راسور E هدننامز.یدشملو

 رلنامرو ارامتعاندحم رات وا ,یدشل ادبلو داحا هدیسهر ارلس ور ضشمربتک هلوصح

 سور لصا شمس یرود غەراو قرالوا لئاز الماک هدقرف یهدننب رایلرت هلبا ۳ 0 ۶۱ ۰ ۶ © ¢ ۰
 .یدشمالشاب یحرات

 ۰ یدشخا قر و شمو و هل ری ات كسنازبب ۰ ندسنآزب یفان ایتس رخ هبس ور

 .یدىا یلسنازمب "الماک یرادیل و هرتم سور .یدشلک هنلاح نت کلمتسم كىز ازبب اتداع هبسور

 هداعلا قوف ندنرابز ییهنیطنطسق <« راردیا ۳ هل راستا رب سنازب به رلسنرب كولون

 هدنزرط سنازیب به رام نان ولوا نی ندنفرط والسوراب هل ربع دالو .یداریو ذذلتم

 یلابسانم و تدم رصع یا ماع هدننیب هیسور هلا سنازیپب « مییانص و ند «تراج ید



etیعوم جرات  

 هلع انصو تراحم هلمتق و 1 ها نا 2 کیتم هدزلارو هرو هغ دلشالک اج

 كحهوسآ رلغهراو.یدارلءهراو نا هدنحارلن و .یدشل | لاغت اه دل وا

 تقا دص) ینعل (عس داو)هماوقاوب .یدراشلک ندنراوح یلوک (رالوم) ا

 . یدا ندنقرع نامرون رلنو . یدربلیریو یمان (موق طوب هسر رب هلبا ین
 «یدرلرد (عناراور هرلنامروت یراکدتا مادختسا هدنسودرا هصاخ رابلسل ازب 0

 واف «( غءهراو عام راو) یرلنامرو نالوا لخاد هترایضارا راوالسا ندسس و

 یبعآ ( سور ) هجهوسارااوونف هدنوکوب یتح ؛ یدرلشما هیمست (سور) هدرااو

 .یدمسار شلرو ندنفرط رلاوونیف یمات (سور) هلعءاس .راردا

 سا نامزیراکدلک هنسنلاوح رهبهینید هلاءراسور یسمومع ریبعت «راغهراو

 نیضاراو اسورنو و هرخ الا .یدشلدا هظفاع "الاماک تاس «لاوحا«تاداع

 0 ساع لر یاد ارکوص «رلشما هظفاح ءدیئراق «رابخنا
 و یراشدراق هلا قیرور ۰ یدرلشمشالوالسا "الماک هدنجما رصع ر قرهشی راق

 هافلوو افرش یخا را يیدتسا نشات كقرور . یدرلشک هدنسهس ۲ هاو

 ( دوروغون ) یتموکح زکم « روییدبا دادتما ردق هنر رهبهینید و انود وج

 et غهل وا ناخ كمرور ینتموکح سور لصا طقف . یدروسدا لکشت

 ا لوق والتسا نوتو كزدبا طض ین رافرط فهکو كن هلومص .شما
 .یدشملا بلح هارو یتمسق ر كرلاوونف

 ۱۳ رارپث رههشد هللصوصح . رلیدبا ك يهام تیاغ رلغءراو
 هینیطنطسق غهلوا هده+۷ ۰ یدشللا داشک امام ینلوب ( هینیطنطسق ) نوجا رانا
 لو و هدنسشراق یزاتراهمو نف " كتراسدنهما شنازب ۰« شاک هنکوا یولروس
 والروط اويس ینلخ رک «غهل وا هل رک رالسا اب .یدشمهمهدنا نالا تقفومر

 سح یهکیاهت و ی رلشلاف ضورعم درانه مظع هدسامز ( ۵۹۷۲-۹۹۶ )

 .یدرلشلوا قفوم هغمر دشالقازوا نده وطردق تدمرب هل وقحالس یرل سو رهلردبا

 ا ا لوق ی ااو ی رسد یدنک :هرنسوز ازکوص اهد
 .یدراشل | ماقتنا

 رب هد ( فهک ) ۲۶ وض ندقدالشاب تاسانم هدنس رایاسنازب هللا راسور

 . یدشما لوق ینلناتسرخ افاوا یسهحوز كغهلوا ۰ شا لکشت اسلک

۳۳ TT TOE I OES 



 4Y رایلاش | وتیل < راراغلب ءراهچ «رایلاین ولو هراسور

 ۽ راش ا طبض نیضارا امام ندرلاوونف « راوالسا  یدراو ااا دما
 سبسأت هدنرزوا یسضارا اوونیف به یرارهش یک اووقسوم و غروبسهتب نس
 هل راسوریهورغوطاهد.یدرلشل |

 یاقاوونف هناصعا و قورع
 كرو یدشها تارس هلماک

 هنيا رلراو | نالوابوسنم هنقرع
 تیک احیشراقهرلوالساامنادهدارو

 هدرصع ی وا . یدراشلا زار ا

 كنبرلوشموق و په رلوالسا
 بر :یدراهلاق ضو رغم ەن رتا

 هدوف نمرجو امور یرلوالسا

 یتالبکشت زونه یسورغوط اهدو
 -انمهلراموق جنک لوغشمهلکع | لاکا

 غا كب نوما یراقدنولوب هدنابس
 یرلوالسا قرش .یدراشعا قرت

 ك هده ونعم و هدام تاقر هسا

 . یدراشههلبرایا هلراعدآ میرس

 قرشیریثأتكنتندم سنازیب طقف
  شمزوب ییعیابط كنبرل والسا
 «رابالوب ندرلوالسا . یدشللا دیلوت راررض یدام نوجما رلوالسا رلرقر ی او

 نوجمایرلقد ولو هددودح «رابرصو راتاورخ ردق هه هجرد ر یتح « رایلابتف راق
 كرلن«راشلوا موکح هوحم ارکوصاهد «هفعض قرانولو هدنالداحم هل راوشموق امناد

 وب هسیا راسوروراراغلب «راهچ «رایلاینولوپ نانولوب هدنیمضورپ نیما اهد هدنسیرک
 .یدراشل | تربغ ه هظفاحم ی راتنما ه دنسهناس یرلءقر و نەدن رک مقام

 ر زا رلوالسا ناروطوا هدراوج یره ر۵هیند , ی
 «كسن هلومص «قسطولو .یدرلشابندم هدنحشانامز ماعهء و «اثم كن سوء

 نلیدیا ارجا .یدشم لا بسک تیما رب كویوب یرلرهش فەیک هصامابو دوروغوون

 یرفغم كنقودنايغ سور رب



e۲یوم خیرات  

 ۔وط هم هلا لیریک هيلع ءان ۰ یدراو والسا قوح ك هدکر الس E هلراوالسا به

 .یدرلشمع اسیسأتیساسیلک و السارب هدایواروم«تاذ ییاو «یدلمتحم یرالوا والسا كسوسد

 ارحا رخ رب كو و هننرزوا ییاردقم كراوالسا طقف ؛یدشمها ماود قوح اعقاو اسیلکو

 ۔وطهمو ليریک قجنآ هدهسا یدا دوجوم لوا اهد هدنني روالسا قانایتسرخ .یدشلا

 ندنتسبا اسامرج یرلنا یراششا هدننبب راو السا تا اسبلک يلم .یدششاکوک هل ريغ كسور د

 .یدرار ودنا تیقعل یتس هقمذل و (نتسوا خان غنارد) اب دام نام رخ نامز وا .یدشمرات رو

 ( قلن اتسرخ) هدنامز وا 0 رلنم رج نازا ینس هلک (تییدم) هن رزوآ یرلقار اب البتسا نوک و

 رانمرح رک و ص ندقد رب دشالن اتسرخ یراوالسا «سوس د وط هم هلا لیرک .یدرلشمزاب ی ربع

 ,e E یرلاسلک ساز, و امور هدرودو .یدشمالاق هلخا دم بلس ر e قرا نوچ ا

 بونم وا بوسنم تر e نداسبلک ییا 2 سوسد وط هم هلب | لب رک طقف ؛یددوحو فالتخا

 .یدراشمالوا ضورعم هفالتخا الصا نوجا یراقدلوا بوسنم هنساسلک نایتسرخ نوو

 نهسدقم بتک . یدا یدجوم یقبقح كنتابداو ناسل والسا «لیرک

 ىع( لوغالغ ) نوحا ینیدلوا (ىلادص) ابفلا و . یدشللا داجحما هدراتراشا ضعي

 حالصا كلی بک .یدشملیند (یسامفلا لوعالع) هرزوا قلوا قشم ندنسهک (ادص)

 برص , راغلب تدم لح رب شلاق قرالوا یاسل اسالك هرخ الا ناسل ييدتا
 . یدشلدا لامعتسا من را[ سورو

 هننرکیدکی حو شلرآ هرایورغ فلتخم ردق هبحنلک هرصعیجم وا راوالسا

 3 یدراروسنولو ترامع ندمو بلک هم داس یرلقدلوا یا یسهلماعم نمشد

 والسا ۰ یدروسدنا لکت یموکح اواروم کر كنقرع والسا نو و

 راحام طةف . یدرولیا لو هطداررب هغدلوا تسدمو ناسا ءند هدنس یعاوقا

 یراوالساقرشو برع راوالسا هلب ری ات هيفا ر غچ و هیسایس لاوحا ۱

 كالکلوتاققرالوا مبا هنساسلک امور ینورغ برغ .یدراشلرآ هبورغ کیا هلیمان
 ندحرات وب «شملوا مات هتیذوفت سنازب هدیراوالسا قرش « هنیذوفت نالا هللا

 یلصحش كبو صه نامزوا.یدشمالشاب هغلوا لصاحرلقرف هدنس روالسا ارامتعا

 .یدشمشن راق یر یصنع ینحا هر اهحهل شما اظ

 بوسنم هقرع نبع هل رایدنک ندنتهج قطلاب رلوالسا

 انا وتل ماوقا و .یدرارون ولو هدنابسانم هلبا ماوقا
 ۰ رلاوونیف بوسلم هلق رع یاتلا -لاروا هدلامش هقشاب ندرلتو . ید رابع ندرلبل

 هل وط ناراوا ندنفع كروتهب هدن راف رط لاشو تبع كزکد هرق هلا رزحرح

 یردوتموف كرلدرمما



 0۸ رلیلاسن [ وتبل هراز اغلب «رلهج «رلیلاسول و «رلسور

 . یدرروط ددسکوک اتادو .یداهقشاب نوتبسب نددسح «حور . یدراراشاب هدنتل 1 یییثت

 نوجما قمرب 1 نیا حور راوالسا . یدنا تمالع هناکی هنفیداشاب كحور ءى ۳
 . یدرارا 1 هشنآ رار هد یسهجوز كککرا رب نلوا اس لر یراشمت ارثکا

 هلا هدنسهباس یالبکشت هلام یرلتقفوم نوو هدرود كليا راوالسا

 .یدرازما لیکشت تلم رب ولیوط راوالسا نانولو راح یالنکشت و .یدراشما
 و طقف ؛ یدرارولوا دوجوكب لاحرد هدنعوقو هکلهت رلهلسق قافوا ایقاو
 یرلاع ولو شلرآ هرلهلسو هلروص و كروالسا .یدزعا ماود تدم قوح داحا

 : یرندنراخروم برع یتح . یدردیا لیکشت فعض ر كوو نوا یاب

 شمالربا هراهلاعو هلق قوح ر هکردموق رب شهدمو یوق ردق وا راوالسا »

 راوالسا هققلایف . یدشعد «زاعولو نانا قجاقج «تبیراشراق هدایند راهساوا

 . رد رل شما ایالک | جوک كب یترکف داحناو تیلم «راشماشای قرفتم اعاد

 ه رصع یح ز زوّمط ین هتسالستسا راحام

 لکشت سود راوالسا ردق هناك

 هنناضرعت كرانمرح هدعا « رلشعا احتلا هنسههاج كراراوآ الوا . یدرلشمهّما

 هنالراش ردق تدم رب راوالسا ناروطوا هدنراوج ایواروم .یدراشلوا راحود

 .ىدراشم لا لالقتسا نالعاهدرلنا رار هلینافو كنالراش هدهسیاراشلوا رانا خار

 . یدرلشمهر وس اک والزتسور « روو ندرلوراوم هدنماکنه لالقتسا و

 هداننالآ هداتناوت «شعا سولج نت وارو. قولب وطاوص گه ندوالزتسور

 لاصبا هلابقا جوا یتموکح واروم هدافتسالاب ندهماخاد تافالسنخا ناک هعوقو

 یرلکدلیاتربغ هنلکشت تموکح رب یدج قولبوطاوص هلا والزیتسور .یدشل |

 .یدراشلا لویق هدینلنابتسرخ نوجا هظفاحم یلالقتسا كراوالسا یک

 , یلئاینسرم «یرلتع وم درمسا كببا

 طف . یدشمالشاب کما راشتا هدننامز سولواپناس هدئسلاوح هوط قلنابتسرخ

 لصاح هج رب مهم یرامالوا فثاو هتنانل والسا كرلناك هغ ولون هدهند تانیقلت هدارو

 وا قد را رام رج نوجا قماعولو مات هنغلر وطارب« 1 ال 1 وال متسور .یدشمهغا

 سال « ایلاتیا دارهردنوک هصوصخم تثیه رب هلئلاخ.م یجنچوا یروطارعا سنازب شما

 4 رایدنک نوا یغنیداع ولون یراداععا هرلنا طقف «ینیک, داک راظعاو هنب راجا ندناتسنان و و

 هلا لیرک نیطنطسف « لئاخبم هن رزوا كلو . یدشعا احر ینسملرد وک راظعاو ندسن ازب

 یا داو ییابفلا یناسیلک هراسور .یدشمردنوک هنجما روالسا نوجا ند ردن یسوسدوطهم

 یزاوم لر مع دیقو ای و هدککس الس سوسدوطهمهلالبریک نیطنطسف :یدراعع را



 یوم جرات ۲۰

 ا ريدك طقف .یدراردنآ اهنا رلوا هتسهرا راقات نلوالسا
 «رلرولوا فرصتم اکر تشه هناکلام ر هد یسه .یدرا ویرات راجت لقتسمهده «یرلهناکل

 یذوف كسر .یدراویسررب ختنم كن هلئاعره .یدرلریشالباب اکرتشم یتادراو
 «یدیآ هدش روځ قمشساطهنناکرا ها اع هدسسر هدرلشا مهم طقف ,یدعساوتاغ

  نوتوندبس و .یدیا کرتشم لام كنهلناع نونو یضارا ییدتبا عرز كنەلئاع
 ربقف هدن راهححهل والسا یکسا . یدرولوا امرف مکح همان تاواسم هدننب رلیجشبا
 . یدزاما ولوا فداصت چیه هنسهک

 وذوفنرلککرا هلراسداقاذک . یدراسب هللا اباد ی راهتسخو ین راراتخا

 هسرولوا كج هلک لوح وک هاکلام ناولو هد ا داش .یدیا یواسمهدی اشا درهم

 ۱۳ یدرارذا ا هناکلامر هقتشاب «رارءریآ یمسق رب ندنرلجا

 نوو, . یدردیا لیکشت (بوب « دور «امهلوب) هلیق درب راهناکلام نلیدیا سیسأت
 .یدردیا هرادا (سنر,«نایو زانق) رب نانولوا باعا ندهلسق یتوقلا .یراهلسق

 (دورغ«دارخ)یاکرا هلاع .ید نمر وکش یار, چیه ندا ثناط هتناکرا هلناع سنرپو
 .یدشلدبا اشنا رارهشهنفارطا رلهعلق و هرخ الاب .یدرارنالپوط هراءءلق نانولواربصت

 یراه ءفادنهحیاسا .یدرلزمک یشر هقشابندنولاطناپ «رلردبا هه راح ایایراوالسا

 یلرهز وزرک «هلعلاب «جنکح هدیراهحراح ٌهحلسا «ندراناقلاق قافواومالغاص «رغآ

 هددحا رانامروا <« راردىا نانتحا ندرله راح مظتتم رلوالسا . یدنرابع ندرلف وا

 .یدرارلیا بیرت یراهراحم وصوب

 و دا راوالسا ۰ یدبا طیسب تا یراتدابع .یدقو یننص نابهر هدرلوالسا

 ولوط هللا تاقولخ هعیبطلاقوف نمشدو تسود هرات ایفا نان ءراردیا تدابع هدرارب قبجآ

 یدوبعم دعر هق شاب ندرلنو . یدا یرالغوا كلام هد( شت آ ءنهوا ) هللا سرک

 یدراو هدوعم هدر نیس (ادالدب د) هلا ) غوس رتیس ( یدوسعم راک زور «(نوره)

 ۰( دوبعم قآ «غوب یه ) هران و .یدراو یرادوبعم انف هدر « یار كنب رلوالسا برع

 ارکوصاهد .یدرو ولو یدوبعم اخ رر تاب هلن اع سه .یدراربد (دومعم هراق «غو ینرهچ)

 .یدشلدا لوبق یر واصت هنعا هنر كرادوبعم و

 قحبانح هج رکف ات .یدیا طس تاغیرار و هفت ضرا لکش كراوالسا

 ۔وصضرا ؛یدشعاراب هللر وصون یضرا «شمریتک هنیزو كراوص بو الب وطیراموق یکه دزکد

 كراد وعم قوج ر ردق هل وک یرلکدلوآ ندنوک یرافدغ وط ران اسنا .یدرزو هدنتسوا كرأ
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 4۹ رايلا اوتيل «راراغلب «راەچ «رلیلابولوب ءراسور

 دل تم قوا قتشم ندنسهلک (ندندیاو) هرزوا قاوا هاشم (یتلخ راج) هلکو ۰ یدرل

 یع راریبعت (نهوولس « ناوولس) هرزوا قلوا هتساتعم تم 4 موق) هش رلیدنک هسیا را والسا

 «یدقتشمندنسهلک (ووولس)هرزوا قلواهنسانعم (ناشءهزوس) هد یناسا درهلکو .یدراربن اللوق

 - الشاب هالبتسا ورعوط هباطسو یاپورواو هونج هدنرصع یجنکیآ كدالبم راوالسا

 هنن رلت الو امور هدنماکنه البتسا و ۰ یدشلوا ورعوط هرلن الا البتسا شهدم كا «یدرلشم

 سنازب هدرصع یجنشب .یدرلشلوا لخاد هدنلاح هنواعم رک اس هاک ءرحاهم هاک ه راشمشارب

 رصع یجنشب هناحوتف لصا روالسا . یدشعولوا باخ ندرلوالسا یغوچ ر ندنلجر راکا

 زکص هنرلیدنک ییایجاد «رلشتا ا.فی یع رلفرط ایرتسیا راهعفد ددمتم .یدرلعمالشاب هدنتن اهم

 هبش هروم قح « بیبآ « ایلاست « اینودک ام « ایکارت « اوادلوم « ایناولیسنارت كردنا داخ
 ندنسامشالوالسا كهروم سوطهکوریفرو نیطنطسف ۰ یدرلشالا لاغشا هلس نسهر زج

 هدهروم نامز یرلکدلک رار, هللا بیلص لها هدراقنارف هلا رایلکیدنو یک یکیدتبا تیاکش
 دن دېم یهینیطنطسق هلا كنالس راهعفد قوچ رب راوالسا . یدرلشغا فداصت هران ووالسا

 . یدرلشلا مغ ی رالحاس لوطا او ی زکد رل.طآ « راشع ا

 بس )٩۱۰ هدننامز سوسلفارهه كرهلك ندنسالفس مق تن هوط او ندلامش روالسا

 .یدشل وط هلرلب رصورلتاورخ هدیراف رطابجالاد نامزوا .یدراشمشلر هنن رف رط هنوط ( ٢

 راوالسا . یدرلشلا راو رب عیرس اهد هدلامش یک یراکدشلرپ هل روص و هدنونج

 قطلا هد رصع یجنشب شل وا ماف هنس رب كرار كرهلک هنسهضوح (رهدوا) هدرهف ی درد

 هاج لاغ ء راواروم هنسیداو اواروم هدانا و . یدرلشمهلبرلب ردق هنب ره بلأو هن رالح اس

 ندنەملاو قطلاب یضارا یراکدتا لاغشا دا راوال- | نولو هدرودو . یدرلشمشلر رلنهتور

nیدروس دنا دادتما ردق هم هم ره هند ندنرپن هلازو نا یهزکد هرف هلا یزکد . 

 راهطآ یرلقاق والسا . یدنا ولوط هل راهکدمتسم والسا به هسیا ینابمش كنس رلغاط ب

 والسا . يدردنا الما ی رزکد قطلابو زکد هرق < قیتایردآ « دیفس رح رازح « ۰

 . یدشلک هنحراخ ناکما كا دی دم ینو هکیدشملا من هحرذ وا یاس "

 «رلهچ رل يل ارن ولوب ابو رلشهل :یراوالسا برع ندب ورع چوا ینیدن ولو مسقنم 3 لوالسا

 ولس هلبا راسور هسا یراوالسا بونجو قرش . یدنرابع ندرلقاوولسو « راواروم « رابالو
 .یدبوسنمهرانهوولس «راناورخورلب رص هللا راوالسا ناشالراغلب هرخ الاب .یدلکشتم ندرنهو
 هدنرافرط ایلودوو اواتلو «(راسور قآ) هدنرافرطقسنیم و وهلیهوم هسیا راسور ییدمش
 تا[ هماسقا هل مان (راسور كو و) هدهدنفارطآ اووقسوم « ( راسور كوحوک )

 «تدشدم هر وسح ۰ >اص لارش ؛یراب یرا راوالسا :
 ى : ۰ یی رم كرا كلر ورا

 هدنسهرا رلو الاسا .یدموفر جا دیدح «روررفاسم

 .اصو ثرعاروا 6 كماباح» اعاد هدرا والسا لم ةف .یدشعا مع ندنک را حیانص

 تکا فرصیرلتالکشت .یدرون ولوا قطن یرونسد «ردع هر دک د كعاي

 تالکشت . یدرازالوا علا هدرف نامز رب چیه راوالسا .یدسسّوم هنرزوا هماع

 .یدیا دنتسم هتساسا (یراتعخ هلن اع) به هع اجا



 ایلنا تل «راراغلب «رهچ «رلانولوب «راسور
)۱۲۰-۵۰۸( 

 رلوال-ا یساسوفت لا هجا راقم ندیا البتسا هایور+آ
 راوالسا یک ییدد هلرمدرهه ندنساملع نالا طقف . یدا

 ۱۳ الا اقا  یدراردآ لاتشا رب هدنرژژا هطیرخ هدایز ندخ زات
 هظفاع یشراقهنسرلالیتسا ككرایلایسا ین راتموکح ابوروا بنام هراشلوا لخاد جک كب

 قاسم كرورمسا

 .یدرلشل | اها یسهفطو ریس نیتم نوجا

 ۔هبعش والس وتتهل - وئامرح تب هلن اع و طف « هنسهلباع نمرحو دنه قرع را والسا

 نارا هلرلابنآ وتیل راوالسا ارکوص ندقدلرآ ندنرلهرآ رانمرج . یدیوسنم هنس

 « (نود) هدرود یراکدلبا زارا ی راتدوجوم راوالسا ۰ یدرلشماشاب رار ردق هنبرلبرح

 « رلاوونیف هدقرشو لامش یراوشموق . یدرارروطوا هدنرهضوح (لوتسیو) و (رهبنید)
 هن راکو ص یرود ج وط كراوالسا . یدنا رلتیس هدهد ونج « رانمرج هلرل دلاسا وتمل هدب رغ

 «هبعش چوا هلیما یراوالسا بونجو قرش «برغ هدرود و زکلای . یدقو یرلیضارا ردق
 ید داش هنلر آ

 هدارو « راشمشلر هنراتهج هنوط یطسو قراشآ یعرثغاط طاپراق لوا كلبا راوالسا

 امور روالسا . ید شلکه عوقو هدنامز نابارط ساع و. یدرلشع ولو نا هل رلماامور

 رد (دناو) هروالسا رلنمرح هدرود وا . یدرلشع | تیک .تیلامف نمروکر روک ی ران وس ژل



 ۷ یسهر زج هبش ایوان دناقسا

 ۵ كلام هرلدودح دود جەو سا ها هقراماد
 کهوبرظ كنم رذ عه و رون

 یدن رابع ندضارا J عساو ردا A ردق هنس رالحاس تاغەتاق ندفرط رکید

 . یدشلوا لخاد هځ رات رارب هللا مموماو هقراعاد ناه جمورون رار هلکنوب
 .یدبا یماع ولو هدناسانم هلا یرللارق نوسقاص ولفنا كجهورو یبس هدكنو

 ,هثورهف هادنالرا ۰ شلدیا دیحوت ندنفرط رک افراه دلاراه لوا لاا جمورون
 هنر هدننافو الا راه .یدشع ولوا طیض اک یراهطا دير هه و دافروآ «دنالتهش

 نایصع یلاها هدهسیا شمهتسیا قعاینایتسرخ ینسلاها جهورون نوتوب نوقاهنک
 ,ندندافحالدلاراه رلسلحهورو تیاهن .یدشل التق ین رلیهار نوسقاص ولغنا شما
 .یدرلش حا لوبق یفلنایتسرخ هدننامز نوزهوغیربت

 - راجاد هلبا رلیلجهوسا یخرات جهورون هدرصع نکا نواو یجحنرب نوا
 جهورون «یسهعقو مهمكا كرودوب .یدشمک هلرلبرح نلیدبا ارجا یشراق هرابلهق

 ند(ماهطن ورد) در وکیس )٩۱۸۳(۰ یدیا یرفس بیلص لها كدروکیس ندنرللارق

 هنسهر زح همش سا هدعل «شم رفت هد هک ایک نشت ره هلن اهنفس ردق۰

 مدراب هنسیدنک هدنابرامیبدلیا ارحا یشراق هراسرغم كتتنوق زکت رو كرودک

 لخاد هسدقم ضرا ار وصندقداغوا هس راهطا الحس و را هلاب دز گیت . یدشعا

 ( هینیطنطسق ) بقاعتم یاحوتف و طقف . یدشللا طبض (ینادیص) هدارو «شملوا

 .یدشمروس هنسچ وآ یرفس بلص لهاكدرو س. یدشما تدوع هناس الا هل ایت رط

 ( ماه طن ورد ) «یتعاب كحهورو . یداهدلاح رب قرتم جهورون هدانا وب

 .اسلک قوحر ۰ شمشلنکن زیرا ولو هدنراج هللا ی راقالارقی رغ بونج «یرهش
 نوا .یدشلک هلاح ر ذوف یذ و نکنز تیاف یننص نابهر .یدشلدا نیز هل رل

 كجهورون تیام «شمالشاب هننالدام ذو هلرللارق امناد نابهرهدرصع یحنکیا
 . یدشمر و تنس هنسالوا لخاد هتسا هقراعاد هدارک وص تدمر و هئفعض

ASEANجت حجمی سی  

 4 دلج « یوم را « قیفر دما
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 یوم خیرات ٤۱٦

 توناق یحنکیا هلبا (۱۱۳۷-۱۱۸۲) رانه دلاو كوو ۰ شمک هلمتابراحم كراروط
 یمسق بونجك زکد قطلابقراترا اهد تاقرب تاحوتفهدننامز ( ۱۷۰۲-۱۱۸۲ )

 تیاهن «شٌماماودزآ كب تکوش رودو طقف .یدشلک هللاح یزکد هقراعاد فرص

 ,یدشلواشاغنداترواهقراعناد هجوق هدنسشراق یامحاهم كرالج ءوسا هلبا رلنالآ
 هدحهوسا هرول ۲ هن ام ولعم كلبا نا ی جهوسا زر لر 3 عم أ

 ی هرادا تیراتخح عو ر ردق هنشام یطسو نورق

 هللا یسضارا (جهوسا) هدنف رط ارگ اقام .یدراو هقطنم كوو ییا وام

 نالسوهو «ههقراعاد دناللاه هلا یناقس .یدنرابع ندنسلاوح (اظوغ) هد ونح

 شمشل ر هد۳۹كنابطوع هلا ج هوس .یدرروط والت و الهدهدلامش .یدعا هحهورون

 هنس چاقر . . یدقوب لارق چیه هد راتو هد(ایطوغ) هکنوح . یدلمتحم یراالوا

 .یدشلوا نا رتکع لارق چوا هدحهوسا هسلا هدنجا

 ندیلاها هد۱۰۰۸ تاذو . رالشاب هللا فولوا قیرا یخ رات لصا كجءوسا

 بلج اهل نوسقاصولعنآ قوجرب هجهوسا «شمریدتا لوبق ینانایتسرخ هنمسقر
 ؛ا ,شعی
 هراشلوا نارمکحردق رصعرب یرلفلخ كم را . یدبا تاذ و .رادمکح ند|لاخدا

 ندرللارق وب . یدراشمریکع تقو هبا هیلخاد تایرام به هدنفرظ تدم و طقف

 یددم هحهوسا هملعءاس ۰ یدشم ر دصا یو یدک هی وا جە وسا فال

 ر هدحهوسا « شلوا ناتسرخ الماک جم وسا هدننامز 6۱۳۲۰ ۰۳۳) رەكرەوبس

 ندجهوسا اطوغ هسرزوا ینافو كرهکرء ویس < .یدشآدآ لقخت قلوب قو

 رب بخیتنم ندنفرط یلاصها هدنمان قیرا « هدابطوغ یلغوا كرەكرەويس .یدشلرآ
 ۱ اب تار هتنرزوا یافوكشرا ,یدهعا تموکح هدجهوسا هدوابوک

 و هتشلا . یدرلشعا مو هنسضارا یهدایدنالانف كرا ءاحهو-| رلسور « شمالاشاب

 ی ی رهش (یسهطا و ی نو را تواق یارق جموس ا هدو رص

 .ىدشالا ذاختا تختاإي كردا

 « شلوا رادمکح نونشزآ قزل ندندافحا كوصا اوس هد ۷۲

 نوضرا . یدشمع كا كراتنوق هلبا رابهار رادتفاو دوغا نوئو هدانا وب طقف
 و هر تام «شعا هظفام یعقوم هدنسهاس ازور رهکرس یردار اف قحا

 ا یارق قبقح كحهوسا قرالوا ما تاد



 ۱ ۰ یسهرزج هبش ایوان دناقسا

 هدنلب د واندناقسا هرلب زا و . یدراو هدیرل, زاب كنسلاما لاهج هدتامز ایی

  یءهدنراغاط بلآ یییزاب و ۰ یدرارد( نور ر هرزوا قلوا هنسانعم (كعا. كد «یمزاق)
 هجنتال یساسا كنبزاب هیلعءانن .یدرلشلا میمعت هلامش ارکوص «رلشملآ رلنمرج ندرلتلهک
 وا عقاو هدینیدلزاب هغاص ندلوص هیفاممم . یدریلب زاب وروط هلوص ندغاص یزاب .یدبا

 .یدشا | ماود ردقهرصء یجنتلآ نوا.شلدا لیدعتهروک هرودهیافورح (نور) .یدرول

 رو رادوبعم كوو كا . یدراو یریطاسا ر صوصخم هنیریدنک كرابلاب وا دناقسا

 هدقوچر هتشاب ندرلن و .یدا روط یلغوا هللا انغپرف یسهحوزكن دوا دم «ندوا یغوا

 ۰ یدا یهذم (مزندوآ) « ند نالوا امرف مکح هدایز O مدام یددوحوم رادو

 اف ترضح تاپ « شمه | تمواقم نامز قوج یشراق هغلنایتسرخ بهذم و هیفامعم

 .یدش لہ الوالخاد هج الل وق هد هب یلا وح و قان اتسرخ «شلدا قیبطت هتافارخ واندناقسا ناخ

 . یدشلدا عت ندنفرط وور یللیو ندنرلبهار نوسقاص ولفلآ هدنسهتس ۷۰۰ لا

 .یدشلاق ضورعم4هبعاجرا تاکرح هاک ءشلدنا هاج هاک ارکوص ندکدتا راشتنا قلن ایتسرخ

 «یدنآ یساملیق عبا هتادق ضعب یراغتکو كلن اتسرخ «ببس هلاک هب هیعاج را تاکرح و

 « كحهک زاو ندناحوز ددعت ۰ قحهبمالوا غنیکیو اهد رن هسمیک نالوا نانتسرخ القم

 چهورو « چموسا یبیلاها وانیدناقسا نونوب هيلعءانب . یدکچهرو رشع «یجاتوط زیهرب

 .یدراشلالوبق یفانایتسرخ ارکوص ندکدتنا شست یرلقلاارق هقراعاوو
 هاتف راکت ید یک شما لکشت زونه ییاوقا ایواندناقسا هدرصع یع وا

 كرللوکر ایاچهوسآ «هدلامش رللوغ هد ونج راتو «هدرلهطآ یهدنسشراقهلا (یلاقس) رلاووناد

 «مافدب وراو یرومشم كا ندرالارق ندا هرادا یاوقا و .یدرارروطوا هدیلاوح یراقدن ولو

 یغاشاآ كراقارف یخ را لصا كناواتتدناقسا طقف . ىدا غنیردروغیس هدناتهدله دلاراه

 .رالشاب هل روهظ هدنرلفرط بلآ

 یو رت كنمسا و قامار ۱

 نونهوسیجنرب یرود قالراپ لا كنایواسدناقسا .یدرالکد كلام هذوفن رب كوبوب
 هنر شا بولغم یراملجءوسا هلرالحهوروت نونووس .یدتمالفاب ,دتامز

 . یدرلشلوا ملا هرلشارف لوا كلبا رلاووناد

 یرللارف هقراعاد ردق هبحلک ه رصع یش

 ه هق رام اد هدعر . یدشلا میمعآ نوسنب د یاناتسرخ توناق یلغوا نک

 یجنکیا یتکلع كردبا بلج یرارامعم نوسفاصوافنآ و راهلمع ءرابهار قوح رب
 فراغا زکلا یسدم نوساص نا یدشمشلاح هفعوق هللاح هرتلکنا

 «شملغاطهرندرب یموکح هدنتافو . یدشلا تیارس ردقهلامش «شمهّما راصحا

 هدعل . یدشمع هدراودا ندرلت وسفاص ولفنآ ۳ شلرآ لاحرد جهورو

 .یدشمالشاب یه وکحب رود كنادناخ رب یی هلبا نونهوس ینکی كنوناق

 - ارپعا ناشیلاج هکعا عبا هیابنالآ یهقراجاد یرلنامز كالیا كنادناخ وب



 یوم خیرات ۱

 تکلع رب قلنامروا هدبونجهدعب .یدشل اهمست (دنالهلهه«تکلم قلایاق)هبیلاوحوب
 فشک یضاراربدعاسمهکمریدشت غاب «لدتعمیماوه .(دنالقرام) هبارو كرهروک

 ه(دالسو) یلدنالتورغرب هد۱۰۱۲ . یدراشما همست (دنالتیو) هدهاروا كردنا

 < شک ولو هدناسانم نسح هلآ اعا یلرب ككردیا تماقا تدم رب هدارو « شلک

 . یدشلوا روح کعود هتتکلع قرالوا لصاح فالتخا هدنرهرا هرخ الاب

 (۱۳2۷) شلدیا ارجا رارفس رارکت هباقبمآ ارکوص ندنرفس كنيلدنالننورغ
 اما هنیرزوا یرلتیاور تارا ادنالزیاو جهورو بمولوف فوتسپرق یتح

 قوح كب یاضمآ رانامرو هکرولشالک آ ندارو . یدشللا راستجا هنفشک

 كمولوق فوتسررق « قجاروط یشراق هرابلرب طقف « راشعا فشک لوا نامز

 ح نوجیایرلکدیا فداصت هرارنژم ثجهدبا بلج یراصارتحا یکرلنوتل آ ینیدلوب
 . یدراشمامالک | یتمق كفك“ مهم وب

 رینادتا هدرودو طقف .یدنرابع ندن ایفشکو فرص یس هیخم رات عیاقو كن ةنامز رلغنکیو

 رب رلن و . یدیا یرک ك ب یراتیادم که درود و كرلبلابوان دناقسا .یدیا دوجوم هدتیئدم

 یجنشب تیئدم و . یدرردا تدابع هزکد و هغارب وط « هاوه « هان « هرادوبعم قوچ

 كرد ارخا زارقس هب هراس كلام رلیلایواسدناقتسا . یدشلوا راچود هتالدمت كوو هدرصع

 رلتورت کی ی. هنارلتکلم هدهاس و ءرلشع ولو هدنایسانم اراک ا قدم یهدنیمو توج

 كوو هداپوروا«رلنامرون هتشابندن و .یدرلشالا یمعت هد یشن ایس رخ یک ی رلکدتبا لاخدارلتعنص و

 یرلبدنک یرارود قلناصروق و كرلغنیکیو هیلعءأتب .یدرلشمالک ] ینتدوجوم هدكرلتموکح

 تعارزهدتکلم | رکوص ندخ را وا هتشلای . یدشلا لیکشت ًادبمو هتندم و قر نوجا

 قاناصروق و رانامروت .یدشمالشاب یرود هراجت تالدابم هللا اپوروا شا قر تراجم و
 هتراحم كرهلک ردق ه هبمالسا كلام و یغاروطارعا سنازیب « دیفس رح هدنسانئا یرارفس

 1 هدست ارب راراتاص حالس هدایوروآ قرش ۾ كروک هدایوروا یں رلن و درشت رک

 هلا شام یرلقدلآ ارکوص . یدرلردبا افا یتسهفیظو یرکسع هصاخ هدنراک است رب والسا

 هدایوانب دن اقسا .یدرارریت ک هنیرلتکلع ءراریلا یتارهوجمو ینساہشا رادتمیق تن هندمتم كلام

 . ردشلدیا فداصت هنارهومقوج ر ندهیقرشتالومعم هدرارانمدناع هرصع ی واو یجزوقط

 . یدرررتک هنن رلتکلم ی هراپ یرلقدنازاق هدحراخ یغوچ ر _ دكرلبلابواس دناقسا

 هیسایع و ناسارخ « ایلاتا « ایمهو « راجام  سنازب «نوسقاص ولغن | قوجرب هدجهوسا
 هرارصع ی واو یجزوتط هل ارود یلوا ندرصعیجنتل آ به تاکوکسمو .یدشع ول و یناکوکسم

 4روباشالک ۲ هدندارو .یدیا ردأت كب تاکوکسم شەلىصاب تسفرا رود کیا و .یددناع

 لاباق یو بوذح هرلیلایوان دن اقسآ رک وص ندرصع. یجنتل آ هن رزوا یسالبتسا راوآ و نوه

 ۰ یدشملجآ ارګ اک وص ند ردع یج وا ۰ شلاق



 EY یسەر زج همش ایوان دناقسا

 و هتشيا . یدیا یتنحم نا دیش مهم الا . یذیآ یسمالو اعذ را دی

 نوتو كنفلروطاربعا برغ « ههرتلکنا « هادنالربا رائامرون نالوا بولحم هت

 . یدراشمنا ترجاهم ردق هیاشمآ و دنالسورغ « ادنالزبا « هنماسقا

 كنهطا لوا كلبا . یدراشعوروک هدنحشرات ۷۵۷ هدادنالرا رانامرون

 سست یراقللارق جمورون هد(كیرهمل)لو (دروفرهطاو) «راشمقبج هنلحاس برغ
 رو يهدهسنارف و هرتلکنا . یدشمهما ماود قوح راقالارف و طقف . یدرلشل |

 ارکوص اهد «راشلاق زجاع ندهلباقم یشداق هرادلرب هحامالآ هیدادما ٌهوق ندرانام

 یرلکدلک هبهطآ رلهژاطنالپ . یدراشمشلبلرب نوتبسب كردبا لوبق هد ینلنابتسرخ
 . یدشمالاق هسمک ندنقیع وانبدناقسا نامز

 .یدراشلک هده (ادنالزما)و (دنالتهش) «(هورهف) هدرصع یحزیکس رانامروت

 قحن هطا « شلدا فشک ندنفرط دودان للجهورون هدرصع یجحزوقط ادنالزبا
 بکنم ندراناجءورون الع لاها . یدشنلن,یک هل ھلن و
 .یدشلطا سسأت هلساع هدارو یلاوحاو تاداع كرادلجهوسا نوف ییداوا
 كنادنالزیازکلای نوجا قمالک[ یلاوحا ایوانیدناقسا لوا ندقلناتسرخ هلعمانم

 ۱ . ردیا تیافک یتقدت

 قازوا ندنربر لاس قرش كدنالسورغ هللاورب یرغ لاش كنادن الا

 تیام ۰ (۸۷۰) یدهلدیا فشک ندنفرط نروسوغ هدهطا و نوا ینیدالوا

 یو هصق یهدارو كرهک ردق هنلحاس برغ كنهطا ژورهل قیرآ یلادنالزا
 لش «دنالنورغ) هبمرق ېپ و < شما فداصت هراومنکسا کلاتحا مریلا
 نوا كا بلخ راهم .هدایز اهد قیر. یلشزو ی کک
 چله كادالزا دنالسورغ هدا نامز زا  «شمرو ما 9 تا

 هدناسانم هلبا ابوروا رللادنالزیا ردق هحنلک هرصع یجندرد نوا . یدشلک هنلاح
 .یدشلوا عطقنم هدهیعطق تروص تایسانمو | رکو ص ندخراتوا طقف .یدراشعء ولو

 نوسفلوسرهه ندوس ءالوا .یدراشلک هدهباقمآ ارکوص اهد رابلادنالزیا
 هونج قرارشاش یلو کردی هدنالسورغ ندادنالزیا یلادنالزیا رب هدنمسا

 وب یلغوا كژورول قیرآ تیاهن « شا فداصت هبهرف هدنلوص < شمشود ورغوط
 نوحا یدل ر هقشاب ندایاق هدلحاس . یدشلا فدک هدیرللحاس



 یوم رات ۲

 (سوخیره)و (ایواسدناقسا) هدنسشراق كنايناتهرب هد اتك افارغج یغیدزایسونلب

 | رکذیتمسا كرللج دوا هدسوتنجات « شمزای یتیدنولوب رلهطآ هدنمسا

 . ىدا تامولعم یراکدرو كن وصصختم هقبتع را لع «قووم كا هدصوصخ و

 .یدراو هقیتع را آ قوج ك داع هخ راتلا لىق هنمزا هدزکد یهدننیب جهوسا هلب | هقراعاد

 3 دن اع هس رود شاط هو هدنسهطآ دناالت و .یدشمک رارود نوزوا ك ج راتلالبق هدارو

 هیش ایوان دناقسا هروک هنفبدلشالک ۲ ندراودا خراتلالبق هیلعءانس . یددوحوم را آ قوح

 گلم | هدنل ام كلاب وان دناقسا .یدشلا ترجح اهم لندنونج هدنروص رب ی ردت یاما هنسهرا زج

 ییدمش كنهریزج هبش . یدا رلنوال یضاقنا كوص كا كرلن وب .یدرروطوا رلنمرج لوا
 هتیتع رات | ردق «یدمش هیضرف و طقف .یدرلشعا طبض ندرلن وال ییلاوح و یسیلاها
 هدیلاوح و هدواهسراو یشر نالہ یعطف ردقه هحرد 7 زکلاب .ردشمهلدىا هلساششک

 یرلتکرح ورغوط هونج كراربمهچ هایواندناقسا رلطوغ .ردب رلالوا نکاس دلرلطوغ ندیکسا

 ۱1۳ فو را هرتوسقاص هرز هش رلئامز وا . یدرشلک هدننامز
 هدهتطنم ینادنولو درالوکو هدلحاس قرش «رلطوغ هدیناقس « رلناد هدرهطآ .یدرو ولو

 . یدبا نبع كنتيلدم نمرج یرلتیدم كماوقا و .یدیا نک اس رایلجهوسا ینعپ ران وییوس

 هدیلاوح و هلج زا .یدشمر دتا سح یندنک قباچ ك هدهدارو یذوف كرلبلامور طقف

 هدرصع یجنج وا ید شع ولون تاکوکم و لکه « تارهوحم قوح ر ندننالومعم امور

 6 شلوا مطقنم تایسانم هلا بوئح یالوط ندرلقل هشغ راق ناک هعوقو هدب زک مع یابوروا

 یدشلا ماود ردق هنسالبتسا 2 رلن امر و لاح و

 . یدشلاق هدلاح رب درحتم ردق هرصع یحتلآ یلام ایوانیدناقسا و

 بلا كروالسا < یتکرح ورغوط هغ ايو بوذج كنماوقا نمرج ت

 هتشيا .یدشمریآ ندنررب یا نمرج هلبا راوانسدناقسا یرامهلبرلیا ردق هنس ره
 وضوط هبخ هدرصع یجنتلآ یعاوقا لامش جن آ «یاع نالوا باغ هلتروص وب

 ا «یرلترجاهم و كنماوقا لاش .یدشلدبا هدلآ نامز یراقدالشاب تکرح
 نمرج هبا راترجاهم و طقف . ىدشملا دیدع تدم رصع ترد اهد یرلالبتسا

 هلتکر, مسج تقو رب چیه رانامرون . یدراو راقرف كوبوب كپ هدننب یراالبتسا
 اووناد « یللجهوسا هدنسهرا راندیا ترحاهم . یدرلشهجا ترحاهم هدنلاح

 هلتهج ینددنولو ترابع ندهفلتخ لام رصانع و . یدرونولو هدللجهورولو

 (یرلمدآ لامش «رانامرون) ندر, هنسهلج « شمهلریو مىا یریآ یرآ هنیرب یه
 ندرابسو :یدراو راس فاتخ هنیرلمما ترجاهم كسرامدا لامش .یدشملسد

 سوق كنانان « یمالافوح كنسملاها لامث « یضعت كالتسرب تب یرامهم لا



o ۳۳ 

۳۹۷۰۹۱۰ 

 یسهخیرات ل وحا ردقءرصع یح جوان وا كنکلام وانیدناقسا نام دان اقس

 یش دالشا دعب رود ىح ر .یاسالبرا هرود لوو جدا

 هلبا ینأیاور كنوضفارغج هضزات تامولعم دناع هرود و هک ردنا ماود ردق هرصع

 ردق هرصع یوا رود یحنکیا .ردیتابفشک ضعب كنیرلصصختم هقبتع راثآ ع
 .ردراشمالشاب هسام هلیسهندمتم یلاها ایوروا رالایواسدناقسا هدرصعو «هک رلیاماود

 یرلسیو هعقو نسنازب و نوسفاص ولغنآ « قئارف « تامولعم داع هرود و
 اس كنساملع هقشع راثآ لع هنیتامولعم مهم كا هدهسیا شک ولوا اطعا ندنف رط
 ردق هرصء یجحنحوا نوا ندرصع یع وا هسلا رود یحنحوا .ردنرابع ندننات

 «شمتا راشتنا هدجهوساوحهورو «هقراعاد قلنابتسرخ هدرصع و .ردیا ماود

 یلاع واسدناقسا ارابتعا ندحرات وا « شک دووجو تا چوا هدارو

 .ردشلوا لخاد هنشرات ابوروا

 كنیزک د قطلاب یالوطندن راهیراجتاسانم یسلاها هعدق هنمزا

 تامولعم چیه راد هنیرلحاس ل( طقف «راریلس ی رالحاسبونج

 جنک یتح.یدرلشمشلرردقهنیرا زغآ یرهنیار «رللامودزکلای .یدرلزمنیدیا

 رلئام2 كلبا



 یوم رات ۰

 كقلخ ندا لکشتهکلمتسم «یراالوا یلشتآ و برشم دیدح هلتروص و كنللاها
 یراوس راسللمیهدرارهش .یدبا ندنرلاع ولو تراىع ندرلرکسع شمشدل | هبهب را

 .داز سنوفلا ید هرانکنز ندیا تمدخ قرالوا لتآ . یدنکم ندهداسو

 . یدشعا لکشت یننص یراوس ر, یر هللروص وب شمریو ینازابتما ناک
 ۲ یادی هدروب تأرج رکف هدنس یسلاها رارپش یدوجوم كفنص و
 یدشلا

 صالخ ندنناجاهم برع ثكنیراضارا یسلاها یسهریزج هبش و
ilaلوغشم هدهلرلشلا یربغ كلادحو برح هحوروک یغیدلوا ہرکف  

 عشعشم و قالراب داراب ع ردق هحناک هحرات وا هققطایف . یدرلشمالشاب هغلوا

 ولو هدنلاح تشحو انداع یلاها ناتسرخ قەدە زح هش هدنسشراق یراسدم

 یتح «رارربتای هدنراهطوا یتراریکراب «راربک یتسوب هنیراهقرا رانو .یدرارومن

 كوص هبرح .یدراراشاب هلتروص وب هلیراقجوج یرلقلوج هلیب یاکدازو یرللارق
 قمردن ولو هدنرانای اځ اد ین راربکرابو ی راحالس نو ایراقدلوا نوکشود هجرد
 هغل ور وق مردن ندنلاح تشحو و یسلاها هر زج هش . یدرردیا وزرا

 و . یدرلشمهتسا كمریدسا قرت هدیراشبا قلعتم هتلاسو حلص « رلشمالاشاپ

 هدنولسرابو هلطملط « سوغرو <« نون هل « شلا قرت يرامعم لوا كليا هدملاوح

 تلاح یرافدلوا راحود ارکف قترآ :یدشلرتک ةدوجنو راسلک فرط تیاف

 ارجا یشراق هرلبرع ساقول لصوط هلا قیردور یهلطاط « رونلوئروق ندموت

 كارتشا هدرللارف هتلاعف و «رویدیا عح یتارطاخ كرابرح نلیدبا

 - زای هدنناسل نالاناق یترات كننامز < ماژ یجحنرب یلارق نوغارآ ۰ یدرویلیا

 «روقح ندنرود لکشت قترآ یسهفاک كرلناسل نلیدیا ملکت هده رر زج هبش .یدشم

 نوجا ممعآ هدنس قاخ ینتحم نونفو مولع .یدروبلیا یهاظت هدنلکش هسدا راتآ

 -وقح امود هدایز كا < رولیدبا سسأت رلنونفلاراد هد( قنامالاس ) و «(اسنهلا)
 -رهفكرودو «شعا قر هغدلوا هدتاسدا اذک .یدروملیر و تىما هناصح كنو

 . یدشلریتکه دوج و رارعش قالراپ قلعتم هنحور كنابنابسا ینامز وا « هنغلنام

 تست سبک و نسب



 ê یسهریزج هبش ایریا

 هدازآ ندطپاور ولرد ره ناکداز . یدیا یصخش فرص یرلهطبار دوجوم هللا

 هلب هرلبیع ندرانوب . یدراردیا تمدخ هلارق یرلکدتسیا هلتهج یرلقدنولو
 « رموه سومر) هناکداز وب نالوا یحاص یضارا . یدرونولو راندیا تمدخ
 ۱ یدرلیرب و تا (رامدآ نکنز

 هروب هکیدربشیلاج رلهلمع قوج رب هلکلهدنوک هدنرلکلتفج هكراشکنز

 عالم اهد یروسهس يناه هدلنتساف را هام 9 یدریلیر و یاب (وعهس رالوص)

 -اارب یتسبدنک هرلهلمع یدین «روسنهس . یدرلردیا تمدخ اکوا هسرارروک

 دارا . یدریلیبیوقبلا ینایشا یرلکجهروتوک زکلای « زاماپای یشرب یشراق هنیرا
 .الیربآ ندنراضارا هل رلعیات هدانولاتاق .یدیا انف اهدهسیا یلاح كرلعبات کهدنوغ

 یدرلریلسهدنا جاودزا ندالوا یتقفاوم كنىرلر ورن هس ەدە 6 رارلس

 هلارق هلبا رلرهش یشراق هنلوصا كلکیهرد یرلکدتبا یبسأت كراروینهس |

 هلرار مش یعبض ندرابرع كنسیضارا اینایسا . یدرونولوب رهدلب عبا
 لاحرد زمنا ردیا طض یضارا رارادمکح ناتسرخ . یدشلوا یداب هنسالافوح
 راکم و .یدرارشبلاح هتسسانراهکللمتسم «درلازوا ءرارردشلر ی تبع

 ةن راجا باختا رومأم «هتیرلامریدنولوب نسلسكرانا «رارونولو هدنادعاسمقوحرب

 « راردبا هظفاحم ندنندش كنىرلر ومام نصخش كنلاها یدراردبا مدام

 . یدرازایا رظن فرص ندکما تازاح هرامرح ندا احتلا هسزایدنک ایزک |

 عم . یدرونولوب شلزای تازابتما یک وب هدنرانامرف هیدلب نلیند (ورهوف) هتشیا
 تازابتما هللروص وب رارهش . یدزالوا ینیع كنبرب رب ینازابتما كرہش یه هفام
 . یدراشمربتک هدوجو توق رب یقیقح هدنجما تموکح ارک وص ندکدتا هدلآ
 .ه رام نلیدا ارجا یشراق هرابرع « راسلس ندا لکشت هدرهش یه هلتروص و

 ینراقح یدنک رارهش قوجیموفنو نیکنز .یدراشقتا كارتشا هنمظعا مسق كرل

 یراتیمج وب « راردیا لیک شت راتیعمح نوجا كتا فرط رب یکلیقشو هعفادم
 هد ۱۲۹۵ یتح . یدراردیا لامعتسا یشراق هناکداز ندبا ارجا ماظم هبیلاها
 «راشما قافنا ربش ییا زوتوا ناولو هد ( سلاغ) هلا ( نون4ل )
 قجالآ کریو ماظن ریاسغم مک ره « بهار « روینهس « یطباض لارق « لارق

 . یدراشمر و رارقهکعا تک رح یشراق ک١ هسرولوا كجهدیا زواحت هکالماایو



 یومع خیرات ۰۰۸

 نوجا كتا لصف یرلفالتخا لمتح یعوق و هدننب لارق هلبا لاها هدنوغارآ
 و هدنتسم كلارق ائاد همکو .یدشلدیا سسأت همکح رب هلمان (انجیتسوژ)

 .یدرایاقیقحو قیقدت «رلکید یرلتیاکش رانامز یغیداعولوب هدنوغارآ لارق«رونول
 ,همکح وب .یدرون ولوب عات هنسوزرا كار فو رونولواصن ندنفرطلارف احیتسوز

 یئداق هنلاظم كموع « ردبا قفدت یرامکح نلیریو ندنفرط راهنکح یاس

 . یدرلیا تناص یقوقح كدرف

 RT سلا ناولو ا رعت ر هدن وغارآ کیر

 - زهبروف نوغارآ .ىدقملوا عنام هتنالماعم يدنا نواف كلارف 0

 رازهروق وب . یدنرابع ندنرلزهروق اب ولاناق و نوغارا . « سنالاو « یر

 «ندنف رطرادمکح زازهتروق .یدک ندنراصخ ره رہشو رلهلاوشءناکدازءناهر

 ا هجابتحا یکهنو هببسه كسلحم لارف هدداشک یانئا «یلیدبا داشک
 « فنص سه ندا لک یرزهروف . یدردا دارا قطن نوجا قعالک |

 لوا ندمریو باوج هرافیلکت وب « ردیا قیقدت یریا یریآ ینرافلکت كلارق
 هثدالآ تادعاسم قوح رب ندلارق رلزهتروق .یدرلیا ناب یرلتباکش یدنک

 یاد هدننب راسلح هلا لارق ندبس و . یدرلنمریو رارق هنسلریو هناعا هلارق

 .یدرارونولو كرتشم هابالارف هدهبعیرشت هوق رازه روق .یدربلک هعوقو تالداحم

 .یدمزال یرلالوا شمتبا لصاح راکفافالّا كتلم هلالارق نوحا قاب نوناقرب

 هروک هنسوزرا كتموکحو هنامز «هناحاستحا «یعامجا تقو « یالبکسشت دلراسلح
 زونه لارفنانولوا باما .یدیا عساو تیاغ یتیحالص .كرازهتروق .یدردیا لدبت

 یحاودزا ك( رلسنرپ یتعی ) رانافنآ « كمتيا نییعت یصو اک انامز ینیدنولوپ یص
 ید ا ءرلزمروف ماد نوجا كمر و رارق ءدنفخ

 اعاد ناکداز . یدبا ناکداز ینمشد كوو كا كلارق هدایناسا

 كنکپهرد هداینامسا . یدرونولوب هدرورپ هلا لالقتسا ددا

 هوطخ هوطخ ندرلب رع فیضارا هدارو رللارف + یدا هقشاپ نوتبسپ یالبکشت

 و . یدراشلبا میزوت هرانادناموف هجراپ هحراپ یماسفا قوج رب « راشما طبض

 :یدرلشمربتک هدوج و یننص ناکداز عونرب راثالوا یحاصیضارا ارکوص ندناسقآ

 لارق كناکداز . یدنمهدیا بلط هلباقتم تنواعم ندلارق تقورب چبه فنص وب

 سامی یا راز ۳



 ۶: ۷ یسهر زح همش ارا

 اح هلبا یطق مع هدهنناعدم یک ینیدلوا هلضف كب ندطاس و ینیدلوا زئاح
 ییالباساوارهش قو ر هدنراوج لتس ریا د

 ٠ سنوفلا , دلا تمدخت "هدهتسفرت كمان قم ۸ كرر تا ۲

 كمريتک هلعف ندءوق ینسهیسایس دصاقم «شعتا جاودزا هلا یزیقكنلارق نوغازآ
 «ندنسحرات فوقو سنوفلا . یدشللا هدافتسا ندشواعم كردي ما نوحا

 هدهسلا شمجید زوک 1 (قاروطارما سدقم) ه-افتسالاپ ندنسهساس تاسف وم

 نوغارآ هدهرص یغیدلوا لوفشم هلا تالاخ کوب سنوفلا .یدشمامالواقفوم

 .یدشلوا لوغشم هلبارپادت كجهدبا لصاح متن مع اناد رهيب یحنجوا یلارق
 ندّتعضوو رابرع ها دی ازت هبلخاد تافالتخا هداتساق هد رامز وص كس وقل |

 .یدراشملیالو اه اهد تدم رب هدایناسا ردنا هدافتسا

 یرلکدایرک «راشمهیرک هولعخ هوطخ ندایرببا رابرع 29
 .یدرلشماهار یشر هقشاب ندرلرهش بارخ هدهدرار تا

 . یدراضعا نسسأت راکلمتنسم ةارنعاو هرارپش و. جا نا
 یرلکدمهدیا لمحهنسهدادا هنایوحماقتنادل راناتسرخ یراسوفنالاق هدیرک كرابرع

 یهدننامزرلطوغ هسیاهدضارا یرلقدقارب .یدراشعا ترجاهم هلفاق هلفاق نوحما

 تدمر زواحتم یرصع کیا یلاهاو .یدشمالاق هسمک هقشاب ندىلاها لویاسا

 باستک !یتاداعو قالخانوئو هقشاب ندنراسد كرلنا « راشلاق هدنسهرادا كرابرع

 .یدرلشلوال وغشمهلا یلیکشترلهرمعتسم به هدرارنالاق شو رالارف .یدراشعا "

 كقلخ رللارق ندیا تربغ هنسسأت كنتموکح نایتسرخ یسا هدایناسا
 هدنرظن تكموع لارق . یدراردبا ام هدهلا هرکسع تایم هالا هدنرظن
 - اطاو طقف .یدردناتعاطا هلارق یلاعا .یدبا یفادمر كەش دو هبلم تابلاطم

 ندنرلهاشکرس رکف كنبراهعش «یرالارقنوغارا زکلای ۰ یدراو یدح ر كتع

 هدلتساق هدایز كلا . یدراردیا یرح توق ر هدجراخ نوحا هظفاحم ی زاید

 یغیدن ولو هدا تیادا ر زکلا وک هدلتساق . یدرلیدبا تمرح هلارف

 ندیشک ییانوا دنانسدرف یلارق لیتساف .یدا هدنلآ كنفاص راک هدنوغارآ هدلاح

 ؛قعولو هداياص و هلارق یسهفیظو كسلحم و .یدشلا لیکشت سلجرب بک
 .یدقع ولو هدمدراپ هتسدنک هدرللاح لکشم «كما حبحصت یرلاطخ



 یوم خرا ۰

 یدشلا تافو ندنردک و قدس ةدرعدنک- ۷ شلوا بولغم یشراق هنراودرا نیطبامم

 هعفادم ردق هنس یبا ی( سنالاو ) یشراق هنتاضرعت ربع نهمیش یسهحوز ۱۰۹۹(۰)

 سح یفیدلقارب مور ندتنواعم ولرد هو یغیدالاق تقاطو با هدنسدنک طو شعا

 رارف ندرهش قرهقارب هدنما لی ی الا E یتدسح كنسهجوز هج دیا

 ۰ ۱۱۰۲۰ ) یدشلا

 هلاىقا جوا یوط--و توق كننطبا ارکوص ندک دلدیا طبض ( سنالاو)

 سئارفو زیلکنا دنانندرف یر یلارف نوغارا هداننا و . یدشلوا لصاو

 هنلاصحتسا تبرفظ هرب چمه هدهسلا شورو هتیرزوا نیطباس هلن وق رب بک ی ندرل

 كنلارف نوغارا .یدشلوا ناشیرب هدننامزرب یلشتا كنه را «شمامالوا قفوم

 ه(سلدنا)یقرایالشاب هنابراحم هلرابرع سنوفلآ ید یلارق لتساق هننرزوا یافو
 رک هدننافو . یدشمهمروک یشر هقشاب ندس ولغم طقف ءشمه رایا ردق

 لىتساق . یدشمش»اح ها ماقتنا ند رلب ع كرد توق دسزت اعاد ستوفلآ

 و «شعلا تعحام هنن واعم كناسونسا یحتنحوا اپ نوجا قلوا قفوم اکو ییارف

 هراب عهدننقوم(ازولوطود ساقاتزال)لردبالیکشت یسودرا تلص لها رب هدباس

 نوما هعفادم یناینابسا هنیرزوا هیراح وب .(۱۲۱۳) یدشلوا قفوم هک هبلغ

 ,یدشملسک یسهقرا هدكنیراودرا برع نیهلبرایا یک تاج ٌةبالس نداشرفآ
 ۱۳۱ خار هدر یراقدلوا فضا راتو هلتراوصا وش رلپرع

 مياژندلارق کیاوب . یدروینولوب دنانیدرف یجنجوا هلیا مار یحرب هدنرزوا یتخ
 یترهش ( سنالاو )و یرلهطارا هلاب هلسلاعف رب زملس قلودوب ( ۱۲۷۹-۱۲۱۳)

 نلک هروهظ هد رلبرع هد( ۱۲۱-۱۲۵۲ ) دناسدرف جنحوا « شعا طض

 کهدایناسا هدنتافو < شلبا لاصحتسا راتیقفوم مهم هدافتسالاب ندقافنو فمض
 . (۱۲۵۲) یدشلاق رصحنم هنیراوجو (هبطرق) یتهوکح برع

 نوغارآ هلبا سنوفلا کوا ارق لتساق نالوا فلخ هدناندرف
 و لىتساق هدایناسا رود و .یدشمالشاب رود رب کی هدننامز رەس یجنج وا یار

 .یدشمک هژلرهلداحم نالوب عوقو هد يلربما هطانرغ هللا یراقللارت نوغارآ

 هساف قرالو تراسج ندراتقفوم کیدلیا زارحا یشراق هرابرع سنوفلا یوا

 رب سانش نوناق « خرؤم ء رعاش «(اع «سنوفلآ . یدشمهتسیا كما ارجا رفس

 ۱  یدقوت یر هحرد وا هدتموکح هرادا زکلاپ . یدنا رادنکح



 ی یسهریزج هبش ایریا

 كنومُأم یریما هلطلبط هدمب « شما بیرخت یراهلوف لوغهرق یرلکدتیا
 هدر كحهدبا ه راح هلا دنانسدرف ءا یدشلوا لصاو ردو ها دودح

 اهد ندنسمهلب رايا هاراناسر> هفالتخا دوح وم هدب راس هلا دملعم یرما هبلسشا

 لر ی هنر یدناسدرفیتح ما حلص دفع هلا هاب درهر و تسمه اهدایز

 نوحاینبداع ولو هدلاحرب كح هاب رام دمتعم هس رزوا كن .ىدشمل |قیوشنهدهکم |

 یربما هلطبلط ارکوص اهد دنانیدرف . یدشلوا یضار هکمریو کریو هدنانیدرف

 . یدشمهلرلیا ردق هتیراوناق (سنالاو) كرهدبا ارجا رارفس هدکلر هلا نومام

 هدنس یرللغوا هدننافو . یدا رصحتم هنصخیش فرص یوطس و كدناسدرف

 طوف « شمار ضو رعم دپ ردق تدم لب یتاحوتف یسعا روهط فالتخا

 یتا كنبرللارق طوغ یکسا یتح . یدشلوا عبات هنیرثا كنساباب سنوفل | یحتتلآ

 .یدشلواقف وم هغلوا ؟ احهدهتسیداو 61( هل روص و «شم ا طض ی(هلطط) نالوا

 .یدشلا ارجا رئأترب كوبوب هدنرزوا مالسا ماع یرلتیقفوم و كسنوفل
 نطبارح ندیا توطس بسأت هدافرفآ دمتعم یربما هیلمشا هنیرزوا كو

 ر قالراب یشراق هنسودرا ناتسرخ « شمورو هسرزوا سنوفلآ كرەشلر هليا

 زو قحا سنوفلا : «هکهدهجردوا .(۱۰۸:) یدشلدیا لاصجتسا تر
 فامتم یت رفظم و نیطباص < شمل هديا تعجر ههلطلمط هلتوق رب ردق یشک

 . یدشما هدلآ الماک ینسلاوح سلدنا
 رابتخا یضرعت را رکبت | رک ون هم شب ندتد ولغموب یغیدلوآ راحود هد(هقاللاز) سن وفلآ

 هدنح وار وا كەر زج همش هدانا و طرف ۰ یدشلوا قووم کیا هد | ی رلعبنم زا كردىا

 .یدروبشآیغوا هلبا اکشن توک هی ددک هدنسا روا قبلا مالسا یر كل هدرکرس

 بقاعتم یتافو كدنان درف ید قیردور .یدا زاسد قیردور ندننادناخ لبثساق ؛تاذ و

 كنسودرا راوا « شمرتسوک قانامرهق ر كوو هدنساننا هبلخاد تالداحم ندا روهظ

 لارق .یدشلاباستک ا ینبقل (رودآ هبماق روداسشاززهد) كردیا بولغم یامرهق روسح كا

 هن رزوآ تار و ۰ شا همش نیل كم ردور سن وفا آ ۵ هن رزوا ییافو تن وشناس

 ره راع یثراق هران اتسرخ و رلب سع قرالوا لخاد هنتمدخ كن ریما ) سوغاراس ( قیردور

 هدره رام نولو دیس ,یدشل آ یاونع (دیس) ندنفرط رلبرع «قیردور . یدشلا ارجا

 ندخ رات وا ۰ شا هدلآ ی( سن الاو ( هلا قیوشت كالي ا .یدردا "زی هلسراسح

 ندلآ قیردور رب یهرزج هبش و» : قیردور .یدشمالشاب هغمروق لالتتسا نالعا | رابتعا

 نانولو هدنلآ كم ردور طقف .یدرید «كجهدىا دادرتسا قیردور رب هن یدمش ؛یدراتیچ

 یامرهق روهشم و كناہنا سا لدیبس و . یداکد بسانتم هل.تعاحش و تراسح طناسو



 یوم را" ۶۰۰

 یزرق درهور یودانوغرو گشت قلا یتلآ «یرناه . یدشلرو هیرتاه

 و «شعا جاودزا هللا یمه رک عورشمربغ كسنوفلآ هنیرزوا یسعا جاودزا هلبا

 بلک توف هدنلاوح وب یرتاه هتشبا . یدشلوا لان هتغلتنوف زیکترو هدهباس

 .ادیم هراحم هنیرزوا راتقفوم یکیدلیا باستک | شا ضرعآ هرابرع زما ردیا
 ندراثراو « قجالوا ینرا یفللارق كسنوفلآ . یدشلدیا نالعا ینللارق هدنن

 كراسنجا . یدکجهدیا اها یبهفظو قلهحیلارق هدراداق هسزامنولوب كرا

 نیمأت یتیقفوموب سنوفلآ . یدکجهلبدیا تعئام ًامطق هنیرامک هبیلارق تخت
 یزیکترو هلروص و «شمریدسا قیدصت یغللارف ردا تعجا هبایاب ندکدلیا

 . یدشلا العا هتسهجرد راتموکح لقتسم هلا راتوق یوو یدام

 هلا لبتساق  اینولاناق هلا نوغارآ ارکوص ندکدتبا لکشت یفللارق نیکتروب

 (۱۲۳۶) یافو دلو الب كنوشناس لتوق لارق هسبا هدراوا « شمشلرب هدنو هل

 . یدراشا سالجا یوی یتوق اینابماش ینکی كنوشناس یلاها هنیرزوا

 هلخادم هنیروما هریزجهبش كرديا هجوت هبهسنارف به راوان ًارابتعا ندخرات وا
 . یدشهالشاب هکمهعا

 ا ع یمدنسرزج هبخ ابی
 دليا لیکشت راپورغ هلتروص وش قرانولوب هدنازر

 .یدراشلوا قفوم هدا كلام عیسوت كردبا تکرح یشراق هرابرع یک یرلک

 ینیدالوا زناح یتوق كجهدبا ضرعت هرابرع (۷۳۹-۷۵۹) سنوفلا یر

 ندتصرف هنیرزوا راهراح ندیا روهظ هدنس رلیربرب هلا رابرع « شمهلکب نوما
 یتابح نوتو « شمالك | هلبماع ییدکلهت و روصتلا طقف . ىدشملا هدافتسا
 هننافو «شمرک ردق هنس راحا نولسرابو نو هل یتح .یدشمربک های راهبراحم دودح

 هتنرزوا ینافو كروصنملا . یدشمردزک هرفظ ندرغظ ینسودرا برع ردق

 «(دهلوط «هلطمط ) هلصوصخ . یدراشمالشاب کمه رلبا هوطخ هوطخ رالنابتسرخ

 | لقتسم شب یک (زوباداب) و (سوغاراس) (هبطرق « ودروق) « (هیلیبشا « لیوهس)
 یجنرب «شعلیکشت فضرب كوبوب نوجا یتموکح برع یستالکشت كکلرپما
 ی رلفرط برغ دنانیدرف . یدشملا مایق هناضرعت هدافتسالاب ندتصرف و دنانیدرف

 تام ارم یس اف هاب رع

 سنت هدرلدودح زاب ص كردبا تکرح وغوط هقرش رک وص :ندکدتنا طظ
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 راوان «.لتتساف ءزکتروب هدرانا هک یدشعا لکشت تهوکح ناتسرخ ترد هدنس
 هرخ الاب «نلشعا کشت .ادارفنم الوا راتموکح ون زدن ی رام وکت

 .یدراشما رصح هفمراقبح ندایناسا یراب عین راتوق نوتو ردیاداحاهدنراءرآ
 یضارفا داراب وما یتللارف راوا ندا کشت هداساسا 1 و

 الشاب هتساها هفطو رب ویو هدهریزج هبش هنیرزوا / E لکشت هدایاج یداما لرقللارف یی
 ءوحوم رارا هدننامز ١) ۵۹۷۰-۰۳۵)وشناسلو و هدایز كا قالا رق و 0 ۰۳۱ )یدشم

 هدافتسال ابندنل الاتخا و فعض هراقلتن وقنات ولو هدنراوح «وشاس.یدشملس هد |تید

 نوئو ادعام ند سبلاغ هلا ابنولاناق «شلآ هنسهرادا یدنک ی نو هلو لمتساق

 عیسوت هدایز نفسا قلروطارعا «وشناس . یدشلوا اح هناسناتسا نایتسرخ

 كوو « شما میسقت هنیرلاغوا ینکلام لوا ندنتافو .یدیا صیرح کما كلام
 نوعارا هرح الا هدهرممآ ر «یا لسنساف ) هدیاسدرف «ی(راوا ) ه احراغ یعوا

 .یدشم رویلاعنالوا ردق ه(ارآ ) ند(وصنور) ءیجهدیا ذوف سک كنغللارق
 شا طض یفللارق یبک دوم ر یارق ا ك(نوتەل) هن رزوا ییافو تن وشناس

 یشدراق دناسدرف هدهسیا شا ضرعت هدناندرف یلارق لمتساق كردبا قاغا هلراسویعسپ هدعب

 دنا درف هن رزوا كنو .ىدشملا راتفرک همازہنار كونو یدوم رب كرهشلر هلا ىلارق راوات

 ات یه اس یساباپهدنسان روا مات كەر زج هبیشلردىا طض ین رلفرط سللاغ و نو هل هایروتسآ

 هل یثدراق كرەيمەكچ لاح و یارق را وا" یثدراق كدنادرف 1 یدشلا سيس ات ینتموکح

 هدننافو كدنان درف یی هدناندرف یضارا نو و هحنلوا فلت هده راح 3 شا ه رام

 لیتساق - نو هل یرگیاد «نوغارآ - راوا یر هکیدراو بوغ کیا هدنسهزب زج هبش ارا

 دولا یجنتلآ لارق ۰ تنو نکا . یدیا زئاح پورع یجنکیآ قشاف نوو .یدا

 هسنوفلآ یجنرب یلارق نوغارآ ینزنق «سنوفل آ . یدیشعا هدلآ رلتیقفوم كوو هدننامز
 : یدشمامالوا قفوم کو هدهسآ شم هتسرآ كمر دشلرب یغللارق ییا كردا چور

 نوغارآ -راوان كردبا توطس بسک یغللارق لیتساق - نول هدننامز ساوفلآ یجدب

 . یدشلوا قفوم هنلآ هنتلآ یذوف ینرلتنوق زولوط و زیکرو «نواسراب هللا قرللارق
 رارق هتسالآ قاف (روطارع ا) كس ول[ كردىا داقعنا سلجرب هد(نوثهل) هنن رزوا تاب وب

 نوتهلو لیتساف .یدیا هدنسهاسیذوف كصخشر فرص .تظعو نو و طقف .یدشمر و

 6 یاشار لندن ر ر | یک و ندکد سا هظف ام یداحا و (۱ 6۷ - ۱۰۳۴) ردق رصع ر

 هد یغللا رق زیکرو ۰ یدرلشعا لالقتسا نالعا نی ی هدرلقلت وق قافوا نالوا مات هرلن و

 . ىدشملا لکشت هداننا و

 یراربهن (ونم) و (ورود) هدهرص ینيدلربا یراقللارف نوبل هليا لسیتساف
 یلابنوغروب یلغواكنبرناه قود اینوغرو «یفاتنوق نیکتروب ینعب یضارایهدنسهدا



 یسەر زج هبش ایرببا

)۱۲۸۰۰-۷ ۳۹ 

 ۱ ۲ یلروطارعا طوع نالوا نارمکح هدابناسا ۱
 ۱ A : ۲ هاب
 كرلبلاغ ایناپسسا نوتوب نامه نامز ینیدلوا ضرقنم هلبراضرما "۶

 هارلبرع «رلیرارفندیا احتتلا هرلناهلبارالغاط یهدلامش زککلای .یدشمک هنسهرادا
 هنسرایدنک راماغاط هلرابرارف وب هتشيا . یدراشلوا قفوم هغلوئروق ندنسهرادا

 هرابرع هللا یناکیرحو تاهوشت كلا « رلشا باما سیر یر هدنمسا ژاله

 سنوفلآ نلک ندننادناخ ژاله . یدرلشلا ترشابم هنیرلهبراح لالقتسا یشراق

 هلتروصو «شعا قالا هدیغاقود ( یراطن اق ) کلام ینیدروط وا.(۷۵۹-۷۳۹)

 .یدشملا لکت ینراتحاپ كنتهوکحنابتسرخ كلباوب یرارهش (ودهییوا)وا(یدار)
 «رلشیا لق هنیرهش (نوتهل) ین راهاکتماقا راروطارپما هدرصع یجحم وا ارکوص
 ندرسوب .یدراش یک ه!(راجرب«رللبتساف) قوجرب یرلاروبنوجا هلباقم هرلبرع
 كرهلبرلیا ردق هتیرلجما هسنارف رلب رع . یدشلرب و یمات ( لمتساق ) هبیلاوح وا

 رو قالارقر هد(نولسراب)هدعب «هد( داوان)الوا«نامزیرلکدناطض و کلام كنالراش

 نانولو هدنلآ رلن اتسرخ هدنتبادب رصع یجنرب نوا هتشيا .یدشٌما لکشت قلتنوق

 یک (لیتساق)و (نولسراب) هللا قللارق کیا یک (راوان)و (نون) یسیضارا ایناپسا
 ۳ یار و نکترو الو یدروبتولو شما ماشنا هفاتنوق کیا

 ۱۱ ط اع الق ؛رونولو لقتسم امسق كلام ندا ليكشف
 هج یسالریا و یسهمشلرپ هلیرکیدکب كلراتکلم قافوا و تیام .یدروینولوا
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 قلروطارپیا . ىدشملاق هدنجما ترتف رب میظع اينالا . ىدشمقلاق نداتروا

 یراغامد مالغاص كا یک قیردهرف یجنرب و وطوا كوو . یدشلوا وح "الماک

 «شفاو زا هدرارگف هتخ.ضسب ..یراالوخ هنو تک ا ندا ا
 -ارپما . یدشلوا زاماریدلآ هزوک یناج یادف هدروغوا و هسمیک رب چیه طقف

 رب هدایلاشا . یدشمالاق ینوق رب چیه كجهدیا فرص هدصوصخ و كراروط

 ابو ریمد یرلودرا نالآ قوج رب « شلوا وح یتمظعو تکوش كرللارق قوح

 ین رازوک هجرد كوص كراروطارپعا ابلاتیا هلتهج ندببس وب «شلماهابن هلکل هتسخ
 .هریدب هنیزوک هسمیک رب چیه ىکا رفس هیاروب قترآ . یدشمالشاب هفعوقروق
 «كوحوک < كوو .یدبا ردات كب روطاربعا كجه ی راغاط بی . یدرومه

 « شمشیلاج هلالقتسا بسک سک ره ناه « بهار « سوبقسپ « هبلاوش « قود
 .یدشلوا هدقفومو « شالا تربغ هننالعا قللارق هدنلخاد یسهناکلام یدنک
 ناهیتموکح ابنالآ هملعءانس .یدشلنا لالقتسا نالعا هدرارهش قوح رب هدنابم و

 ( رلابنالآ ) هنیرب اینالآ هکهدهجرد وا « شا ماسقا هتموکح ردق زو ترد

 «یک ینیدلوا راحود همانا هلروصو تم رک . یدشمالشاب هغل اللوق یر

 كرل راحم یصوصخ یولیس هدهسارف .یدشمالاق ربا هدندتلادعو قوقح «ماظز

 ( تخهر تسواف « یوق قوو) هدانالآ هدهرمع ییبلدلوا قفوم هنسالر دلاق

 . یدشمالشاپ هفلوا امرف مکح ندیکی

 ۱۱۹ 4 دلج «یعوع مرا «قیقد دحا



 یوم جرات 2

 . یدشلرتسوک یفیداوا فعض راچود كنتاریثات یکهدنرزوا نادجو و بلق كنابهر «شلدبا
 :هجنلک هنونفو مولع .یدشلوا معاق یایدا قال هلا یئاسدا هیلاوش هتناسدا رتسانم هیلعءاس

 تخهرلآ وب وب یلاع كونو كا هدرودوا كناہنا | لج زا .یدشلاق رصحتنم ه اسیلک فرص و

 ندتف رعمو لع رکا رص مهمكا هیلله نوم «یواب هانولو . ید وسنم هنفنص ناکنیمود«(رهبل آ)

 هدرصع یچنکیآ نوا و یج رب نوا ءشقا قر هد عیانص رار هلا تام دا اذک .یددودعم

 : ید شعواوا اشنا راکیلب زاب یهبق هنر 2 رلک زاب لناواط ۰ شلا ممعت یمیانص نامور

 زرط كبئوغ . یدشع ولوا اشنا هدرود و یرلاسیلک (سمروو) :(ریپس) «(چهم) سنایام
 :یدخلوا لخاد هدرصع یجنج وا نوا هانالآ هسنأ یرابعم

 هدیاژرابم هدایز لا هلأ اياب هدنجما یرار وطاربعا اا قلردەرف یحنکیا

 هنازرابم وب «شما هزرابم هلتدش یشراق هیپاپ قیردهرف . یدرادمکح رب نانولوب
 اب یتح . یدشمامالوا قفوم همش رب هدهسبا شمهتسیا كما طسوت هدول نس

 لغوا نامز ییدلیا تافو قیردهرف « شما ماود هدتموصخ ناسوسا یجحدرد

 . (۱۲۵۰) یدشلوا بیس هنتک الف هل كدار وف

 هنکي دلوا كم ردهرف رایشک قوجر ۰ یدراو هن افا تر هدنقح قدردهرف یجتکیآ

 «یدشعباق هب ون اش 3 ورو غاط 7 كسکو قیردهرف هجر کف كلنا .یدرزاع انا

 كح هدیا رود هعفد ج وا یبهصام یاقاص «قجایو وا هدنرزواهصامر, شاط هدواش و قیردهرف

 ینداحنا نالآ «كجهک هنفلروطاریعا اننا لآ رارکث نامز وا . یدقجانایوا هعازوا ردق
 ۱ یدکچهدیا نشت هلماع

 یسک كدارنوق یغواهنیرب نامز یکیدلیا تافوقرالوا مصخ هاپپ قیردهرف
 باتا یملهلیو یلادناللوه هللا یتیوشت كنا یمسقرب هلرانالا طقف ؛شلک مزال
 - وا هببس ترد هلا میلبو نوجا قلا ی یروطاربعا جا «دارت وق ۰ یدال ا

 رلسومقسب هلا رلسنرب (۱۲۵۷) هسرزوایافو كملهلبو هللا دارنوق .یدشمشارغ

 ندرلسنرپ ینجا هنیرایدنک تیاهن . یدراشمراقبح هبهدیانم ائداع ییلارق جات

 كنيرتاه یحنجوا یلهرتلکنا یرب ندرلنو : یدشعا روهظ یرتشم ییا

 . یدیا سنوفلا یع وا یارف لدتساف هدیرکید « یا وئروفود راشیر یشدراق

 روت اال ا سنوفلا ەدەسلا راشم ولوا باا لارق د یشکنا ندرلنو تیاهم

 ند۱۲۵۰ هیلعءانب . یدشمع بونوروک رب هلیوش هدراشیر « شمايصاب قایآ
 لو و) هرود وب ندبس و « شمام ولو لارق چه هداسنالآ "لعف ردق ۷۳

 . یدشلر و یا (تطلس هلصاف

 یتموکحنالآ «شمهمهدیا رثا یارجاذوفنرب چیههداینالآ هدنسانا رودوب
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 ۔هدیک هنیرفس بیلص لها لوا ندزمتا ارجا ینجوتت مند كقبردەرف اپا

 -ریدتا دعو یغجالوایصو هدكناپپ كردیا كرت هنلغوا یفللارق نتلحسو ینکج
 ندیرناه ییغوا كرهسهدیا لمحت هغشارب یابلبجس نزرگ اد رخ الا فیت

 هباسیلکهدز واقلوا هنیررض كرارهش نوجا كمهمریدنج وک هدیاپاب «شعادادرتسا

 اج هغمزو یتسءهرا كرارهش هلرلاسلک هلئلروص و كرديا شح تازاستما قوح رب

 یضار هل هتقعتراضفار كردا ذاحتا تلا هماسلک یتموکح یتح . یدشمش»

 كيبهنب هدلاح ییدتیا دعو هیاپ یکمتیک هنیرفس بیلص لها قیردهرف . یدشلوا
 فلخ هسوبرووه یجنچوا اپ تیام « شلوا قفوم هریخأت هلراناہب ولرد
 زوروفآ قیردهرف . یدشلدیا زوروفا ندنفرط راووغءرغ یح وا اا نالوا

 عتاماکوب اپاپ رفس وبهدهسیا شمهتسیا كما كارتشاهنبرفسبیلص لها هدلاح یکیدلدیا

 6 شما هدافتسا هدندنص رف و نوجا قمرق یدوه ثاباب قلردهرف رد یدشلوا

 هنناصارتحا كناپپ هلعءانس «ینکیدتبا تکرح هنمان قلناتسرخ فرص كنسیدنک

 .هراو طقف .یدشمقح هلو ر ه(سدق) كردا ناس یغحهسمالوا 1

 .یدشلوا روح کم ود هنانلاتبا قرالوا بولغم یشراق هیراودرا مالسا هدرا

 تاحالصا به یامز قیردهرف یحنکیآ ردق هنسهنس ۱۲۳۵ ند
 و هءرادا یاننالآ و هقبسنت یتفللارق اناس قیردهرف . یدشمع هلیا تالیکشتو
 هر نوجا مکحت یتسهقلطم هرادا كغللارق هدالاتبا قیردهرف . یدشمالشاب هداتنا

 یربغ كنابهرلبا ناهز هداسالا هدلاح ینیدربق یذوف كراسومقسپ هلیا رارومن

 هدننامز قیردهرف یلکیهرد نالآ « شمشبلاج هدسزت ییذوفت كرلسنرپ نالوا
 يدنا لک

 تورث كتکلمع هدانا کیدربتک هدوجو داحا هدننیرلسنرب مومع هدانالآ قیردهرف

 .یدراوقوقح قاطرب یم وصخ كن هقطنمره .یدشهالشاب هک اقر هدیمیانصوتاسدا ینداعس و

 هعوم و .(۱6۱۰-۱۲۳۰) یدیا(لهکیبش نزخاز) یسهعو قوقح کسا كا ككرلنال ۲
 بولوا مسقنم هبکیا اساسا باتک ,یدشلدبا هجرت هب هجنالآ هرخ الا شازاب هجنیتال الوا
 كم ردهرف .یدشلدنا ثحم ندنق وقح كاکی هرد هدهدنمسق رکید «ندوتطنم قوقح هدنمسق رب
 .یدش ولوا رشن رارئا ضمب اهد لیبق و ارکوص ندننافو

 ردنوفرهتلاو یر ندنرلرعاش مهم كا كرودو .یدىا قرتم هقدلوا هدتامدا اذک

 لاک ینلئاضف نالآ ۰ شیشت هنیرارود كليا كشردهرف یجنکیآ تاذ و .یدبا هدیاولهغوف
 روصت هناسنوم كب هند تایح هدرارمش نانولوا داشنا هدرود و . یدشلا مر هلتمتمص



 مود هد(غرهبماب)



NAY lT 

 نالا هلسناونع ( قیردهرف یصنکیا ) « قیردهرف هنر « اوا فلت قوالرا
 . ىدشملا سولج کک

 یرب ندنرلامس بیرغ كا كناطسو نورق قیردهرف یجنکیا ا
 هد نده ۱ ناما ندشهج ابا قیردهرف . یدا برد رف یه

 .یدیا یسهییرت زرط نانویو ایلاتیا هسا یس«ببرتو لیصحم .یدیا نامرون زسنارف
 ا یا اولا تکا نوتس ندنرا ضامم ناکرجو شرط و ۳
 یتقدرظن هدایز ك كنبرا رصاعمیراوطاولاوحا نوح اینیدالوا قفاوم هنناصارتحا
 -وغهرغ ىج ز وقطاپاپیتح .ید نمر و تما چه هب هند د اقعقی رده رف . ید ر ديا بلج
 كم ردهرف یحنکیاهدسلحمرب نلیدبا دقع هرزوا قلوا لکشتم ندرلىهارنوت و راو

 هددافتعا وش نوکو ارفق روفتم و » : یدشمزاب یرازوسوشو «شع ولو هدنملع

 .دددو یسوم ء یسع هدرانا ؛ ردشما لافغا یشک چوا یاهج : هکرونولو
 .ردشل رکهخسمراح هسیایسع .ددراشم |لاحن را هلفرشو ناش لاک یسکیا ندرانوب
 یساک ءندرک اب ر «مدآ و هس .زرضاحهاسا امام زب یغیدنولو هدداقتعا و كنا

 رانقعا ردق دادا ىنا قلالدب كما هاقتعا هتفيدغوط كفا ز ۷
 مزال یسمهما داقتعا هدهئیش رب هقشاب ندصبط لقعو اشا كناسنا رب یک ییدتبا

 ردا ف یدل یرام نوافلاش یاماپلآ و كاب: رر نا
 تورث باستک ا كنفنص نابهد كردبا ناس ینکیدلیآهصوت تعانقو رقف كناسبلک
 .یدشا وزراكملا عاجرا هنسبلصا لاح ییاسبلک « شمهتسیا قلوا عنام هتىرلمتا

 . یردیا ظح هدایز كي ندتفرعمو لع هیفامعم

 یاملع نوتوب نوسلوا هسرولوا بوسنم هنید کناه یه هدصوصخ وب
 هدنسودرا « یسانطا برعو یدو هدنارس كشردهرف الثم . یدرلیا هیاج

 .یدرریدتبا اشنا هدعماج هجرآ نوجما رانا قیردهرف «رونولوب یرارکسع مالسا
 مورح ندقالخا « یساسسر رونوشود هجا تیاغ « کذ هداعلا قراخ قیردهرف

 همسمعت یغیدلوا دوجوم تساحور هدقلروطاربعا . یدیا رای روت ۳

 بانج « رادمکح ندنرظن كلا . یدریشیلاح ههدافتسا ندذوفن و « ردیا تربغ

 هشیا كردا ذاحا ساسا یهدعاقو قیردهرف . یدبا یلکو رب هدنزو رب كقح

 . یدشهالشاپ



NANیوم خرا  

 و . یدشمالشاب هغلوا لخاد زونه هلماکت قیرط هدنرود قیردهرف قیام نا

 .وح تور ۵ را یدشمهلوروک چیه ییدلبا ذوف بسك كغللارف رد یغردلوا هدرود

 ریبعت ( دلیک ) . ىدا قرتم هقدلوا تراجم و میانص . یدرویلیدبا دیبزت راهدیآ «رویلاغ
 هدرصع یجنجوانوا یرلسلحم هدلب نالا . ىدا هدایز كب یذوف كنتیعج رلرجات نانولوا

 .یدشلدنا وغل "الماک یسالوا 11 هنم 3و کاخ كنيلاها هدرلبوک .یدشلدبا تا

 كسور را قیردهرفریعاشقوچرب .یدشمالشاب هدرودون یسهیلم تا دا قیقحتناسنالآ

 قشع هدرا عاش هبلاوش نانولواریبعت (رهکشز هننیم) « رردنا داشنا راهموظنمهدنقح ینا رفظم

 یراکدتباریبعت (دیلغن ولهبین) كرلن ۲ .یدرارلب ارت هلن اسل ماوع یایرنظم و تاب زاحم رار هلا

 ادعام ندرایعاش بهارو هبلاوش نازاب رلهموظنم یکو : یدشع ولوا داشنا هدرودو تایساج

 قدردهرف هيلع ءان .یدراو هدر یعاش ندا مر (قرش «رهدبل) و ناشالوط هدرلب وک هجر آ

 «یدشمالشاب کا راهظا تایحر یی لام هلتىلاعفو تابح «امسرب ۹ اناا هدشامز سور راب

 یارجا هد(نیتلبحس) هبیرتاه یلغوا سور راب قیردهرف
 ,یدشلا | عوزت ینسهنراو كنغللارق نامرون ندیا تم وکح

 .یدرلشلوا بحاص هدا اتا ی ونح رانف واتش نخ وهینعا یسهل اع بآ وص ندرس وب

 0 - اج یرلکدسا دده ندلامن ینکلام اپ « نامز وا

 كنسرایدنک هحنلاق هدنسهرا شتآ ییا هلتنروصو رلااب . یدراروبلوا شمریدشاقص
 قمرق یذوفاو توق كننادناخ بآ وص «راشمالک | ییراقدامولوب هدننلآ تبنما
 نالآ تیام . یدراشمر لا هزوک کما یاس زاربا ردق ههجرد هاوص نوجا
 هلرکنأ) كناسوسنایحندرد ایا ارک وص ندقدنولو هدهلداعرب نوزوا یراروطاربعا
 دا كرلاباب .یدراشلوا قفوم هکمزآ یرارادمکح نالا یيدسا ربصت (یسنج

 . یدشمالشاب هدننافو كسرناه یحنتلآ یغوا كسور راب قیردهرف الوا یاص

 و اثرا یسلارق جات الححس « شلاق یلغوا رب هدنشاب تود كتنیرناه
 هنر كفجوح و یغوج رب ندنراسنر اینالآ طقف . یدشما لاقتنا هفجوح

 فلهو یشراق کو هدیراماط ر ءرشعا حیجرت یناوش نوف تلف یسهجوحع

 هدنسهرا یراسن رنالا .یدراشمروس یرلیا ینیاوشنوار نوف وطوا ندننادناخ

 حیجرت ینوطوا هدوا « شما اغا اپ یتسهفیظو مکح هحنلوا لصاح فالتخا وب

 یشداق هاباب هرخ الابوطوا طو .یدشل وارادمکح هل ما وط وا یحش درد« وطوا هح ديا

 هب وطوا یتلددهرف یارف الخس هداباب زالدا لپ دن | زوروفا هدیورتش وك اتم لوح

 بولغم هد(نوو) هتسوکوا بلف وطوا هدانئاو . یدشمشبقلاق هلامعتسا یشراق

 رانا و یا رنا باوص
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 چھ هدلاح یغیدنولوا توعد هعفد چوا یرتاه . یدشملا توعد هسلحم یرلکدلیا

 .هرواصم كئلاوما لأ یسهناکلام نامز وا « شعهعا لزا مرو یاوج رب

 (خاسل هو ) یارهبواب هسرزوا كلوب قیردهرف . (۱۱۸۰) یدشلریو رارق هنس

 .یدشمروهتخءربلآ نالوا کاح هنیراشرام غرودنارب اساسایاین وسقاص «هننادناخ

 یسیروطارپعا جات نالآ نامور

 هداعا هبیراه یتمسق س كنلاوما قیردهرف هجرتسوک تعواطم راه هرخ الا
 هلردکج هرتلکنا هدیرناه «شللا هصوت یتسامقح ندتکلم قترآ طقف « شما
 ۱ .یدشلا تافو هداروا

 ارکوصندک دلیا بولغم هلتروصوب یتسیلتردقالا كنيراسنرپ نامآ «قیردهرف
 هراح هلیرادودبح كيهرد ىح .یدشلوا نارمکح یک ییدتسیا هداینالآ نوتوب

 یتینماكرللو «شلبا ها ردق هبهجرد رب یرلولیوکو طبض ینرا(غرو) «شمتا
 نوکس و ءافر هدنسهاس سور راب قیردهرف انالا .یدشلوا قفوم هکتتا نمات
 «یدشل اتافو هدننانا یرفس بلص لها یحنج وا هدقیردء رف« شمالشاب کمر 1



 یوم خیرات ۳۹

 < شلدیا بیرخن ناليم .یدراشلدیغاط هبهصق ترد كرهلیدیا وفع هجمدیا اجتلا
 چیه یشراق هنابیرخم وب روطارپعا .یدشملیپرس زوط هر, ینادنولوب كنراروس
 وا قیردهرف . « یدشمهعا راهظا ۳ اللصا یک شاط یزو » ءشمالوا ربات

 ارکوص نامز رب زآ طقف . یدشما نط ک اح هبایلاتیا یتسیدنک ًارابتعا ندخرات
 ا ًاتاذ هدردناسکلا « ششوزو هليا. ردناسکلآ ىخنحوا ا

 روطارپعا ینررلرهش لامش نوما یفیدقروف ندنسعا بسک ذوف و تردق
 .یدشلا لکشت ین(یداحا ایدراسول) «قافتا و هتشا . یدشلا قیوشت هنهملع

 باب هرهش و . یدشلدیا اا بش و یی رع ییا ربات یداحا ایدرابمول

 ندنکی هد( نالس ) اذک « شملیند ( یردناسکل آ ) هلتفاضا هنمان ردناسکل آ
 كليا هدهسیا شا تکرح یشراق هسداحا ایدرامو «قیردهرف .یدشع ووا اشنا

 هد. دف یا زکس یترهش (یردناسکلآ )۰6۱۱0) شامالوا "قفوم هدرفس

 «شلدابولفم اک هد(ونانغهل) ندنفرطیمودراداحا تیاهن .یدشللا هرصاحهرب
 ۱۱۸۰(۰) یدشلاق هده هلس یاح تدم رب یتح

 تاقالمهدکبدنو هلیاپاپ «شمهمیا دارصا قوج هنیرزوا تیبولغموب قیردهرف
 دقع ینسهلاصم ( سناتسنوف ) هلبرارهش ایدرابمول ارکوص اهد «شمشیراب كردیا
 «قمریدصاب هراب «یتسهرادا روما كرارهش هحنجوم هطاصم و قیردهرف.یدشلا

 رارهش زککلای یسیدنک «روبفارب تسبرس "الماکیتقح قمردنولوب یرکسع سلیم

 افنکا هلقح رب یرخف یک كما قیدسصت یراک اح نانولوا باختا ندنفرط

 ندنآ وا «شلدیا قیدصت ًالعف یلالقتسا كنیراتبروهج ایلاتیا هیلعءانب.یدروییدیا
 .یدشلاق ترابع ندمان رب وروق یناونع یلارف الاتیا ًارابتعا

 تاقفوم هداسالآ هدلاح یغیدلوا بولغم هدامل اتاقی ردهرف

 1 كالت ونانغهل كشهردهرف .یدعلا لاصجتسا ۳7
 ببس فلءو یرناه زناح ینقل (نالسرآ) قود اینوسقاصو ارهیواب ندنرامصخ
 رک اسع کی یکجهردنوک هروطاربعا لوا نوک رب ندهرام یرتاه . یدشلوا
 هدنسهزا راسویقسپو راروینهس كنیرتاه ,یدشللا عاتتما ندکمردنوک یهبدادما

 دف هدانا

 نمشد هی راه هدافتسالاب ندتصرف و هدقلردهرف .یدراو یرانمشد قوح ر

 لیکشتكننم راسنر نالا ین هتسلجم (تەد) ییرناه «شمهلکید یتایاکشلرانالوا
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 هناکشت تیر وهمه ر, كرديا دلش هنسلاهالاش هدرلىلامور

 < راشعا لکشت وتانس رب هربا یتح . یدراشمشقلاق
 (یوئامورو وتانس) ینعد 5.۶.0.8 «یراتمالعكنام ور یساهبرزوا كنیرلقا رب اب

 امرفمکح لاح و هدامور هتشيا . یدراشما عضو یرافرح كليا كنیراهلک
 ىدا هیاموژ نوا كمک ىجا قاروطاربعا قیردهرف هددرص یو
 هژرهردن و هضخ لم تهر هه ردهرفوتاس زامل ا ولا ربخ یدورو كش ردهرف

 دو ۵ هدامور

 قبدصتیسهعدق تاداع امور كنسپدنک هبفامعم «یتفحاولوا جوت هتهاتیم وق امور

 :قیردءهرف نامزوا .یدشلافلکتیسر و علبمرپ هرزواقلواقراصم جوتن ےسرو

 ۔روطارپبا ءنب .ردشلآ قرالواےتفقح مدادجاینلر وطاریعازککیدەتسیا كمر و اکب»

 تراسج ےک غملا ندنب یو .ردهدمبلآ مث یزوب وطكلوک ره .ےیعورشم بحاص كل
 دل رلبلامور «شمریدتیا ارجا ینجوتتمسر «شم رک هیامور هنلعءانس «شع د «؟ریلسهدیا

 .یدشلوافلتیمکق وخر ؛شلکهعوقو هراحمرب و و هنیرزوایمالراص هحاللس

 یراتروهج «شمرک هیایدرابمول هلباودرارب یلتوق ارک وصهنسترد قیددهرف
 هبلعءان وی دلواروطاربعا كنسیدنکالوا قیردهرف .یدشمهتسیا قلآ هتیعباتتح

 كم رب دا نالعا و قیدصت هدنروص ر قالرا ینکیدلک مزال تعاطا هنصخش

 .یدشم ر دتیا دقع سلعر كوو هد(الغاقاور) هدنراوح (سنازهل) «شمهتسیا

 .هناکلام رسا تباحا هوعد كردبا توعد ی راف رصتم هناکلام نوئو هسلحم و

 هدنسههحاوم هاراروبنهس نونو هدعب .یدشملا ناس ین رلکح هل دا مور ندرل |

 كنسدنک ٤ یغادن ولو قراو كرد وطارعا امورهد مه «روطاربعا م كتسدنک

 هنسوقسپ نالبم ین دن ولو ترابع ند وناق هدكنسوزرا یک ینیدلوا ییح هش سه

 نوتتس | رک ون ندمساموت قیردەرف .یدشمر دتا نالعا هد روص ر بدیدم

 یدنک هدرېش وا « نتطردن و( اسد ) لاو س رشا نه 0

 زکلاب یثداق هتک رج و كهردهرف . یدشلا صا ینا تموکح ٌهرادا هنمان

 .یدشلدا بیر لاج رد هداوا «شمهتسلا قمروط یشراف یربش (موف)

 ناصع (نالس ) نامز ییدلا تدوع هناا لا قیردهرف ِ

mH 
 هح ص كر وطاريعا رللنالام نرخ الا .(۱۱۵۹-۱۱۰۱۲) یدشمرتسوک تمواقم



 یوم جرات ۳۹۲

 .یدشعاضوا هماسقا ینامنالآ ترفانمو .یدشلوا لصاح ترفانمهدنب نادناخ

 .یدشلوالئازیذوفكغل روطاریعا «شلوروک یربثأت سکع هدهدابلاتا كنوب ىح

 قوح نوحا كمريدتبا هداعا یذوفنو سور راب قیردهرف یحرب ینلخ كدارنوق

 . یدشمامالوا قفوم هدوا هدهسلا کا تربع

 کیا نایاشاپ هدنلاح ترفانم هدانناوا سور راب قل ردەرف 1 ۲
 و 3 1 : 7 رے 4 ! و ۵
 فالتسا و سما را ( فاءهو ) هلا را( نعنیل بياو ) « هان اص یک و یا ر

 بات افلخ هدارنوق یسهجومع نوجا ینیدنولو هدرادتقار كجهلس هديا لصاح

 یللاقاص هدنکنر هنق ءلحاص نوزوا ء ولصو ولبو «قیردهرفیجنرب .یدشلدبا

 .یدشلریو یناونع (سورراب) هنسیدنک نوجا یتیدلوا
 قفوم هدنناتبشت نونو قدردهرف یوا نک هدنشابز و وا سور راب قدردهرف

 سو رب راب قیردهرف . یدا یسایس لحر رب ردتقم و روسح یسدنک طقف ِ یدشمامالوا

 ۔الشاب کما کت رعش لم «ش أ قر رک «شلوا اد تأبح کر ۹ هدانا ا هدننامز

 كرادمكح كوو ون هیفامعم ؛ یدلکد یرتا كم ردهرف فرص یمهفاک كتالمکت و ۰ یدشم

Uو «لارقرب ۸ سور راب قیردهرف . یدشلوا یربثات رر مهم هدنس ه رکف ثابقر  

 داحما هدتموکح ةرادا هلتفص قلوایلارق انالآ قیردهرف .یدردآ بیقعت قسایس روطاریعا

 هدهلا یثبح قوا روطاریعا : یدشمزآ EEE ین راکبهرد كوچجوك 6 شمربتک هلوصح

 ۔اریعا قیردهرف : یدشلا دع یراو تكالراش و وطوا «سو ابننتسوژ « نیطنطسق یلدا

 یسا «ینتمظع كنغل روطا ربع | امور» یدضقمهناک هدب وتکم 92 یغیدزای هاا زالوا رولوا روط

 قلروطاریعا «قیردهرف .یدشمل وس یفیدلوا ترابع ندکشا < ایحا ینرلمد یتکوش

 «شمامالوا قفوم هدنسهفط و قلروطاریعأر ارب لکتن و :یدشلا ا كرهلن ییتبخالص

 گلاب اب یک یغنیدلوا باس هن ر وهظ كل الّقتسا سح هدایلاتبا هلب راتکرح هن ال اظ و هنادونع

 ا یداب هنمرب دنرآ اهد تاقرب ی نیش

 هن دادبتسا کاح هدایلاتا طقف .یدردیا وزرا كا تکر خ هناکاح سور راب قیردهرف

 ابدرابمولهصاخاب « هد رصع یجنکیا نوا و یجم رب نوا هدابلاتبا یدرویمهدیا لن هتک

 بسک هلتعانصو تراجم قلخ ناروطوا هد زپش .یدشلک هعوقو تل و دلو وب ءهددس هقطنم

 تا هنب راتکر ح نیک كراسویقسپ هلا رار ورن هس 1 كأ هظذف |ع یرلتورت وب كردیا تور

 رلسلحم یوم قلخ نو و .یدرلشع | لکشن هدنلاح تا روهچ یاما یدرارو دبا وزرا كمر و

 ی رلتب رح هقشا ندنو . یدرارلیا باخت | (رالوسنوق) رومام +هرادا یرهش ءراردا دع

 ص وصخحم هتي رابدنک كرلت و ۰ ید کادو و ( سلم ( J نوجا هعفادم هلا حالس

 وراق) . یدرونولوا زکر هنرزوا هارآ ر نلیند (ویبچوراق) قاراب وب. ؛یدراو یرلقارباب
 كا كرلت روهج ندبآ لکش هدانا و «یدرباک ندنسهقرآ كرلسدلمم هدننآدىم ه راح «(ومىج

 . یدیآ یرتروهچ یدول و مرا «سنازهل «موق «نالیم :یرلمهم
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 ہ وش ارف تیام « نما ماود هدهدننامز یراه یحنشب یغوا كنراه یحشدرد

 یدشلو ماتخ هلضارقآ كننادناخ ) ۱۱۲۰ ( .

 یسیروطارپعا جات ابنالآ هنرزوا یتافو دلوالب كنيرناه یحنعب ااا
  2فا يقو دكا ۶ یچلرو هسارب رب .ندتنادناخ اق
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 وطوا یجنج وا روطاریعا

 ندننادناخ نفواتش نخوه اب و اوس هلا فل هو یرتاه ندرلبلارهبواب هسرز

 ییا هحنایدیا باخ ا روطاربعا دار و ندرانو « شلدیا نعت دنحات دارن وق



 یوم خرا ۳۹۰

 یسیروطاربعا جان اینالآ هنیرزوا یضارقنا كننادناخ ارواب
 یادناخ دارقنوق .یدشلریو هدارنوف یحنکیا یلانوقنارف

 .یدشلکر وطاربع | تردندهلناعوت «(۱۰۲2-۱۱۲۵) شما ماود ردق ردق رصعرب

 وط ندنسهلئسم یناحا هراسومقسپ (۱۱۰۵ -۱۰۵7) یرناه یجدرد ندنراجما

 هدنساسا هلدام و .یدشمش هر رک هب هلداحمرب دوو هللا راووعهرغ یجحدب اباب یال

 «یرناه .یدشمشیلاچ هجرد هلوصههظفاح یلالقتاكناسیلک راووغءغ جندی اب
 یپاب هدبوتکم ینیدزای هراووغهرغ یجندب
 «یراه ن» :یتح «شماریقح هجردالوص

 یهلایوزرا «مدالوا لارف هلزواشو بصغ

 هتخاس « لکد اپا هسیانس . مداوا لارق هلی
 هسرزوا كنو . یدشعد « كسهار رب

 :يدیمعا زوروفآ ییراه یحدرد <اباب

 ترح نالعا هدندفرط کیا قترا

 دیدہ یفیراه «راووغهرغ اپاپ .یدشلدیا رس
 کیدردنوک هراسویقسپ نوتوب «روییدیا یسانمن كنیرناه یجنکیا

 تا را مصا یراع دات هدوهنکما رب
 . یدرولیا ناس یغجانولوا باعا لارق كنر هقشاب هنر هسرولوا

 هد( غروبسغوآ ) هدنظابش كنهنس وا . یدشلاق هدنعضو رب لکشم تیاف یرناه

 داقمنا سلحم وب دیاش . یدکجهلیدبا دقع یناحور سلجم رب هدنتل| یتسایر كن
 لیدبت لاحرد یرتاه ندبس و . یدکعد شلوا وم یرتاه هسرولوا كجمديا

 دارنوق یلغوا و اترب یسهجوز ورظوط هنیرانوک كوص كلوا نوناک « شا رکف
 ۔هبت یلراق كنبراغاط بلآ « شمع نداینوغروب « شمقلاق ند(رببس) رار, هلا

 هنارکاذم هبا اپ ناروطوا هدنسوتادش كدلبتام ستنوف هد(اصوناق) قراآ ینرا

 < شم هلکب هدنحراخ (اصوناق) «هدنرزواراراف «قایا نەلاي نوک چرا ا .یدشلک

 كنبراه یجندرد .یدشع ولوا وغل هدزوروفآ « شلدیا لوق ندنفرط ابا تیاهب
 یشداق هرللارق نوت « شعرآ هجرد هلوص یذوفن كرلاپاپ ارکوص ندنلذت وب

 راهداجم یک وب هدننب راپاپ هلبا راروطارپعا . (۱۰۷۷ ) یدشمشیک د یراهلماعم
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 هنعوق یشراق هنلاع ناتسرخ كردیا لاغشا ینماقم كرلهلالس نالوا نارمکح هدار

 هنيرزوا یا كنسهفیاخ هىمطاف «مساقلاوبا یربما الحس یتح . یدرلشمالشاپ

 2 راینانو و رانسال ءشعزا البتسا هیاللاتیا یونج

 یحنکیا نامز وا . یدشلا ضرعآ هترزوا

 یرلب رع مه قرالساق هرلامل وخ هدومب وطوا

 ندنغل روطاربعا سنازب هد مه < كما درط

 هرفس هلیرکف كلا طبض یابلاتیا ییونج
 قفتم كراباسازبب هلا راب رع طقف «شمشیرک

 الف و «شلوا بولغم هدنسش راق یرلودرا

 .یدشملیبهدیا نابیرک صیلخت جوکكپ ندتک
 هليا قلاباب هدامور هسبا وطوا یحنح وا

 < شمهتسیا كما ممکن ینذوفت كخاروطاربعا
 كناسلک هدتساس ییدلبا سقعت یشراق هجراخ

 یعفانمكناينالا نکرید مەديا هظفاحم یذوفت

 یافودلوالب كن وطوا یحنح وا .یدشل ارادللخ

 قود اره واب س هنر (۱۰۰۲ ) هسرزوا

 ندنرارکف یلایخكنبرافلخ «یرناه یجنکیا
 لوعشم هلا انامل هصاخاب كدا ظل ف

 قانال یدصقم نوئو كسراه . یدشلوا

 هرادا هللا نوکس لاک « كّما قبستتو هعفادم
 میقس « وطوا یحنحوا .یدکلا تیک

 هدندودح قرش كنارالا كردنا سقعت تسانس
 . یدشما هدعاسم هنسسأت كنللارق او
 «شاواراتف رک رابه رضیلاوتندقللا رق و یرتاه

 . .یدشملا تكر ح هناراکتیقفوم هدنصوصخ قملبق ماتهنیذوفن یدنک یرلاسیلکهفام عم
 ندن رازابتماسلک« شم حالصاهدیرااسلکر ار هلکعا تیاعرهناداقتعا یرتناهیحنکیا

 .یدشلوا ضرقنم هدینادناخ ارهوابهلرنافو كنيرتاه .یدشمردتبا وغل ینغوجرپ

 یراه یجنکیآ



 یعومع جرات ۳۸۸

 دا لق هتتسایسو قلروطاریعاكنالراش ءوطوا
 ا . یدشلا تب 1۳ هد یت دم و و و ول را

 یی ات كم رابهارادنالریاو هرتلکنا :ینازب ءنورب .یدا (نور) یشدراق «یربهظ

 کع روا هموقوا هدوطوا ارکوص . یدشهرتک هدوجو (تشذکر س) رب هدننلآ

 هحشنال نلیردنوک هنسیدنک .یدشمهمههرکوا هحشنال ولرد رب طقف ,یشمالشاب

 یمابرقا نونو كنوطوا ریارب هلکنوت . یدربلیدیا هجرت هبجنالآ په رابوتکم
 .یدرلشمرک هنکلسبهاربه «یسهدیفح«یزبق ,یدراردبا تربغ هتفرعم لیصحت

 كنوطوا . یدربشدلاح هغمالب وط تفرعمو ع بارا هتیارس هدوط وا یک نالراش

 « سوییلکریو « دنارپ توببل . یدا یدنارپ توبیل « یتسود قداص كا ۰ اع كا

 . یدشم وقوا ی راثآ كنورهحبح و س وسد ووا

 و ونشاتسن وقودساغهل) هللا (سبوطوا ایروتسیا) ارک وص اهد دنارب توی

 هاوو هدا تلاعف نونو هدرود و .یدشمرتک هدوجو یرلرلا یهدنمان (هناتبل

 رتفد ثكحهلس ان ولوا دع ندهبحم رات قلا و مهم لا هارتتانم سه یدبآ هدرلرتسانم

 یصوصخم عقومهدكنهحنالآ ریاربهلبا یأسداو راکفا نینال هدرارتسانم .یدراوییاقو
 «شلربتک هدوجورئارب هلیما (راکصالخ «دنالباه)هحمال | هدرصعیحشزوقط .یدراو

 .یدشلدا رب وصت هروک هنناداعهلرصعوا یسهینابح عیاقوضمب كناسعترضح هدرئاوب

 هچ ردوایرتآ وب هدهسیایدبا شنا سیسات ینفلروطاربعا نمرج امور «وطوا
 اع ووشن یدکی هرد نمرح هدر هدنسهق را یاس نم قلدوطاریع اهکن وح .یدلکد راد اب

 یشدنولو ماوقا قوح رب فاتح ینالباعو یقالخا « یاداع هداسنانآ . یدرویلو
 4ل وصحداحا هدهسنارف .یدلکشمتباغ كمرتک هدوجو داحار یتسقحهدارو نوجا

 را رظن یجابای نوتا ر رب الاسا هلا اناا هدءرص ینیدنولوت هرزوا كلک
 هب-ایس تالکشت رب هنایهام هده . ینوناق هن اساسا ینابقفوم كنوطوا . یدرویقا
 كب تموکح هلعءان . یدیا یسهحیتن كلرکسعو تیرفظم فرص . یدبا یرثا

 .یدشل ا یار هلصحش نما سسات یصخش

SEوطوا یحنحواو یحنکیا ارکوص )٩۷۳( ندنتافو كنوطوا  

 یجندیا ندرلنوب .یدراشمروس تم یچعسجیا هلی E را کا كنول و
 -و «راشُمیا طبض یابلجسو هیروس « رصم رایمطاف هداشرفا هدننامز كنوطوا
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 و نانوب لاحرد نوجا یکیدتبا وزرا قتلوا مبات هنسرثآ كنالراش هدنصرف ره وطوا
 توسل ىس وقس (نومهرف) وطوا «یدشمالشاپ کما دفع تابسانم هلا یلاع دع

 « شمهتسیا ینونافوثه یزبق كساقوف سوروفکیل كرەردنوك هسنازب یدنارب

 یرارواکذح نالآ هدرصع ی وا

 كسوروفکم جا ودزا و .یدرلشمر و رلباوح هنامظعتم تباغ هبلط و رلیلسنازب

 هداتناوب هس . یدشلو عوتد هدننامز سهکسع ز سینآ و 3 هر هس رزوا یلتق

 هدوطوا«شمردن وک ترافسشیهر هبوطوا نه رلادبعیینجوا یمهفیلخ (هبطرق)

 هنسربفس كنا رلادبع « وطوا طقف .ىدشما مازعا یاژ بهار یلتهررول هلباقملاب

 .یدشملوا فدهه هلماعم ناع هد یریفس یدنکن وجا یدنولو هدنالماعم درا تاغ



 یعومع خیرات ۳۸۹

 (یواب) وطوا نامز وا . ىجا بلاط دادما ندوطوا هدایاب هدا ضرعت هاژ

 ه (امور) رار ها یسودر ا شا طمض ندرللایدراممول ی(جات ریمد) ر

 - وا ارجا یحوتت ممر ندنفرط اا یک ینیداپاب هنالراش هلیتقو هداروب « شمرک

 ینیدلوا فقاو هتکالف ۱ ر وطاربعا امور ءوطوا .(2۲) یدشع ول
 یون عسر یتح :شعا رطح ینغجالوا راحود هدكنسب دنک هراتکالف نع نوجا

 هدنسيشراق یرازع كره نس نوک و » : هنر ندنسابحا نوک ینفجانولوا ارجا
 كعرلفاس هکنوح «تیا تقد هفعوط هدنتسوا كمشاب یحیلق نامز کیدکوح زد

 یب دن یشراق هغلاف هسمکر لقاع . مرویلس ینا كب ی رلکیدکح راه ندرلیلامور

 !بارکوص ندقدنولوا ارجایجوتت مر ءوطوا .یدشعد «راتیلا هلباقم هلتریصبو
 .یدشل |قیدصت الماکیراهبهنای ریو هرس نس شما نابعت یتاسانم كر وطار اهلی

 ندنو . یدشلدبا سیسأت (ینلروطاریعا امور نمرج سدقم) ًارابتعا ندخرات و
 سقه) نوما اینامرج یرب ندرلجات وب .یدراشمالشاب کمیک جات جوا یرالارق اینامرج هلون
 هد(ازنوم)اک هدنراوج (نالیم) نوجا ایلاتبا یرکید ؛(جا شوموک ) ناییک هد(لباشال
 وا ارحا جوت مسز ۵ یدا ) جات نول ( نلیبک هدامور هدیرکبد «(جات رمد) مون

 باخا یرللارق اینامرج . یدرلشمالشاب هفمیشاط ینمان روطاریعا رللارق ارکوص ندقدنول
 ( رهتنهرب ) هرزوا قلوا یلو جوتت مند « راریلک هامور رارب هلراودرا زاعولوا رونولوا
 هات تماما زهر وز ندارو 2 ان ال ۲ نالوا یثح و r ۰ یدرارک یت رلغاط بل آ نا

 . یدرلبدا ارجا تاس رخ لبخ

 قدك نوجا نما یینما یثراق هرلن بصع و هرالالتخا هاباب هل ر وص و مرا

 و نلااقتتما ۷ لاعفو کد ناك هدرصعیجنزوتططقف . یدشملمق ات هش روطاریعا انام رح

 هسیارلاپپ نشیتب نلک هدرصع یجم وا .یدرلشمالشاب هنازرابملاح رد نوجا دادرتسا ین رتیقناف

 هتراساوب ی تا یاب قرا یرقدلوا مورگلد ونعم دوم و هد دام دوو

 9 ول یراسا رروطاریعا ینجا هلتروص و كامور . یدرلشع | لمح تدم نوزوا

 ندنراررحم كنامز وا نح .یدرومدبا نود یرانایشاطیح  قلنانلاتبا هدنبلق قامعا «یسام
 !یدهنکبح هر 4 رهتاکبا هلملظ نس ماوقا هع !قیزا ءامور قیزا» :هامور هاو ه

 و توطس .یدلوا ناشیرب دن" جي دل دال وا 6 دادک هيلا كنلارق ان وسقاص يد

 .یدشلوا رادا اغاد راسح وب هتشيا .یدشملا باطخ هد «.یدننا هنسهلزنم چیه دلذوط

 . قیملالقتسا «یداحا قاروطارم ہا :یددوجوم سح کیا ضقا ین رکیدکی هدرللق نو و و

 رب كردنا ديما ماظتناو حلص < نامز یغیدلوا راحود هرلماسشا هنالاظ «هنشاب زکلا یا

 قمالهچراب ینا هجنالشاب هدادبتسا و ملظ هدبوگ ا روطاربعا طقف ؛رویتسیا روطارپعا
 . یدروس دا ناصع لاحرد نوجا
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 «یدشعا مدراب هنسقرت هدلرلن ود نوجایرلقدالوا ی رایرلکل ر ون هس ابهر هقشاب

 هلتروص و وطوا . یدریلسهدما دلو تماخو رب كوو انآ ساپ و كنوطوا
 رب كوو نوا وطوا تسایسو طقف . یدرویلوا شما راضحایتماسقنا كنابنالآ
 هصاخاب.هلرلشبا یحراخ روییدبامیکح ینعقوم "الخادكنوطوا ارز ؛یدزئاح یتیما
 . یدروقار تصرف هنسامشاغوا هل رومآ ایلاَسا

 طقف « شعا تباصا هنغللارق كنوطوا ایلاتا هدنمسش نودرو ۱ ۳

 ینلقود تهلوبص هدزکم .یدشماشوا هماسقا ارکوص ندنوا رنو

 .یدشمشودهنلاكنناکداز امور انداع قلاباب هدامور.یدراو یراقلتنوق هناقسوطهلبا

 - وروک ییدلیا بصن لاپ كراقحوح هدنشاب یدب نوا یک ناژ ینکیا نوا الثم
 ندننهذكرلبشکق وجر ر ار هلکن و ؛روبلوا امرفمکح ترتفرب كوب و هدامور .یدروبل

 . یدرویمنلیس ولرد رب یسهرطاخ كنامور (آ هروا) بهذم وا «كنامور یساالاح

 هدا ناوترواهلدولآ راسا رابغ هارلرصع راک هترایز ین رازازم هزفا هدانور

 « نارازیق هلمناق ادهش ! امور بیج یا» :نامز یرلکدتبا اشاع یرلانب مظعم هلرل

 .زروسدا سیدقت یتس !امور ندا هظفاسحم ینتیضما هلراشز فیرظ كرارک ا

 -وا ناشیر هزیلوق . قجایاشای امور هخداوارادیابهزیلوق .لوا رادباپ هجرارصع نس
 «!قحالوا وع ناهح نوتو هسرولوا ناشی رب امور .قحالواناشپ ر هدامور هسرول

 قلروطارپعا رب هداحآ رب امور هدنرظن كرلنآ .یدراروییدبا مرت رلیهلا هدنزرط
 لکشت كنوطوا هرخ الاب « رارکفو نالوا یراح هدامور ها . یدا یرهش
 .یدشلا راضحا یتساسا كن ( یناروطاربعا امور نمرح سدقم ) ییدلبا

 كغللارق . یدراوینللارق ایدرابمول هدهدنسیداو ( و ) « هدنلاش كنايلاتا اذک

 - وافدههنناصارتحا كنشک قوح رب قللارق و . یدا یرهش (یواب) یزک

 ؛ یدراشمرو هسنرپ کیا یاونع قالارق رالایدراممول هدنرود وطوا . یدروبل

 ندرلنو . یدقو یمکح هدكنسکیا نوجا ینیدلوا هناد کیا یرللارق طقف

 هدنسان رواییوک (ادراغ) یدشالءدا یسهحوز «شمهلیهز یرهطوا یتبفر «هژناره

 هتوعد و وطوا . یدشلا بلط دادما ندوطوا هددئالهدا « شعاپاق ههلوق رب
 جان طقف شما جاودزا هلیسیدنک « شمراتروق یدشالهدا كردبا تباجا لاحرد

 ینکیانوا اپ ارکوص تدم رب هژنارد . یدشمهمنا دادرتسا ندهژناره ییلارق

 ۱۷۵ 4 دلج «یعومت مرا «قیفر دجا
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 (غرویسرهم) و (اطوغ) ؛(تروفرآ) هرزوا قلوااق هنماقم تاکرطحاسا ۳

 میلعت ینرلهیلاوش نالا كردبا لیکشت ودرارپ هدعب . یدشللا سیسأت ی رلهعلق

 . )٩۳۳( یدشٌما راتفرک هتک الف رب كویو هد( غرویسرهم ) یرلراجام شا
 |رکوصهنس یعرکب حا «شیهمهدبا رادللخ ین راتناتم كرلراحام تکالف و طقف

 راراجام نامز ییدتبا سولج هنتخ اینامرج (نوطوا) وطوا كوو یلغوا كنيرتاه
 ا هوطوا . یدراشلوا نولغم الماک

 راتفرک هتیولغم رب میظع هد ( غروپسغوا )
 هدكنم راالبتسا راحام (4۵۵) ارکوص ندکدلیا
 ۱۳ ا ارو ٠ یدشیلسک یسهقرا
 راحام هس دلا لصاح را یک هن هدهسلارف

 لا El ناعهداینامرح هدیسالمتسا

 بس هن وح كنلارق ذوفو هنماشا كغللارف
 ۱۳۱ ۵ مت او لاق نم هطرا .یدعلوا ر وص ی
 قراشایغوا هربمعت هدینلانفو وطوا.یدشملو و

 شملمالوا قفوم ردق ههجرد ر _هدناننشت

 . ىدشملا زارحا یتاونع ( كوبوب ) ندیبس وب و
 یک شمدویلزوک وا رب . ىدا هیلاوش رب روسج تیاغ وطوا

 نوزواومزو ینمرق ءوطوا .یدراباقو راحا ء شرا ی رلزوک و لر

 ا اک .یدروبعم تاغ یسلاسدو لبح «یدشو تراسحكن وطوا,یدا یللاقص

 هدهح رد هل وص یرغو تیلاعف زیدزها ملکت ناسلهقشاب ندهحنال | « زملس هم وقوا

 (لارق رایس)ندسسو یتح «شمشالوطینفرطیه ناهكننللارقهدنتموکحرود .یدا

 ینیدن ولوا ارجا یوتن مسر هد (نخآ .لهماشالسفه)كنوطوا .یدشلا یتاونع
 ء وطوا . یدرلشما قافتا هنېلع "الماک یرلقود ابنومارفو ارهواب «نهررول نامز

 .یدشماراب هتشپا هدایز كب هدیافو كراقود هدهرمص وا « شما بولغم یرلن و

 هتخاق وداره واب :شمردشلر_ یاکرا یسهلاع هسرارب هسرزوا یافو كراقود وطوا

 هدهدنامز ناع ؛یدضلا بصز قود ی داماد ه امن وشارف ؛یناغوا هبا وص «ینشدراف

 ی دوش كرلقود اذک شا نیس ه(نتالارر هرومام ۳ هنمأت یدنک هغلقود ص

 ند وب ۰ یدشع ولو هدیادعاسم ەدە رار وبن هس كوجوک هلا هجو ثكحهدی | لیلق

 نو ا ا ی اا تو شا د



۳۸۳ WUT 

 هداسنامرح . یدشلاق هدنلآ كرل وقس هلا راقود قللارق نامز وا . یدشلوا

 هدین رالالقتساهدردق ینردلوا نکم راق ودیک ینیدلوایواسمهس رب رب ناهقوقح كراقود
 لوسا یمانوا قاختا كغللارق هداينامرج رلقود ند و ء یدرارشا هققاع
 Ig ییارق تخت « راعمتا هظفاحم
 ۳۳ هنیآ كنادناخ رب یی
 جات هیلعءاس .یدرلشمهمهتسزا

 ود ر وا ندتلهقود ر یلارق

 ناتنامرخ شک
 قدراقلهقود ندا لا
 بآ وضو انوشارف « ان وسقاص

 هرادا کلمه وانلاب یرلقلهقود

 لوصا و طقف . یدرلشعا

 هحراپ هحراپ اناد كناسالآ
 هدهسارف «شخوا باس هنس اطاق

 هدنحا نامز رزا یک ینیدلوا
 هل وصح همشلرب ت یلساسا

 .یدشمهلک

 لکشت زونهیفللارق اینامرچ ۱
 راجود هتناضرمت رابراب زعا ردا

 رلندبا ضرعت هانامرح .یدشلوا

 «ینمشد شهدم كا كنانامرح طقف . ىدا یرهتج اهو ندقرش <« راوواد ندلامث

 كرهشلر, «یداو یرلقدروطوا كرراوآ و كرلنوه ندنرلقع یدنک «راراجام .یدبا رراجام

 .یدرلشل |نالوج هدانامرح نونو ارکوص تدمرب ء(4۰۰) رلشع | البتسا هنغلهقود ارهب واب

 ارجا رلنتقصاب هدانامرح یرل.راوس راجام ندا هراحم هلرلقوا هدنرزوا ریکراپ یتعرس تاغ

 . یدراشعا قارحا و امغ کلام نولو كردیا

 راجام نامز ینیدلوا راجود هنسالبتسا راجام یغالارق اینامرج ا -راحام نامز ی احود هنسالشسا راحام یللا رق اسام رح مه

 یسهجوز و وطوا يجر روطاریعا

 هنغللا رقاسامرح هدورصوا .یدشلوا روح کمر و کرو ه را

 ۰ یدشلدا باخ ا یرام یج ر گود اس وسقاص ندرلتسا 2 یحاص نام منع

 یسوروطاهد «شغا رابجا هغمروطوا هدرارهش یراولبوک )۵۹۱۹-٩۲۹( یرناه



 لصف یسح وا

Ll 

)۱۲۷۳ — REY) 

 رصانع كلبا ا كغ اس رخ ها تاحوتف هداسامرح

 هب راقل را یهدنس ما وفا طرف ةه یدشمرتک هدوجو یادم

 نوناق یدنک یر یه رار هلقلوا با هنالراش ماوقا نوتوب . یدشمالوا لئاز

 یفللا رف ابہام رم

 بآ وص ندا لیکشت یناینامرج .یدروییدبا هظفاحم ینتیصخیشو تاداع «یتاماظنو

 یربآ یریآ «هقطنم ترد یک( نزخازر اینوسقاسو اینوقنارف ءارهواب « (نیاوش)
 كرانمرح « تنوق 14 اب یه 2 راقل هقود و ۰ یدشمرتک هدوجو قلهقود ترد

 یشدلوا یمسسش (نودرو) . یدروشولوا هرادا هللا (عوحه) ر .هللاهحو یرسعآ

 هقشاب ندنو . یدشا تباصا هکسامرحول یول قلهقود ترد و (۸ع۳) نامز

 لکشت نوجما قموروق یشراق هنناجاهم راوا ایو والسا ندقرش یاسامرج
 ۳۳ تفر یی ا الر و ه قول ددر قرا: شرار نیا
 ینیدلوا ندنقرع هسنارفیسلاها«هدیسلاوح (زوم)و (لهزوم) نانولو هدنهرادا
 . یدشلدبامض هنکلام كنئول هلیمان (ینلهقود نهررول) «هدلاح

 5 ناه كرارپش دوجوم . یدشک هدوجو رپش زا كم هداینالآ هدرود وب

 ۔رجو یزکم قلسویقسپ رر ( چەم « سنایام ) . یدیا هدنسیداو (نیار) یسهف
 ترا فکس هدیرهش (تروفشارف) هدنرزوا یر (نام) .یدایسدرقم كناسام

 هدوحو هللروص وش ینللارق ابنامرح . یدبا رهش رب یرلکدوس هدایز كا كرل

 هدننادناخ زن هلوراق (4۱۱) ردق هنس زکس شعلا یلارق جات ارکوص ندکدلک

 ضرقتم هدنادناخ و هح دی | تافو ین وا قحوح یغوا كکسامرج ول یول « شلاق



 ۳۸۱ هرکنا

 ء:هساس تاس كغ اک وص رع ییا ندکدشلژ ا راتامزو
 تیدض یهدنس رازیلکنا هلرلنامرون الوا .یدشمشکد "الماک یسهعانجا و هیرادا

 ثنرللمات یصوصخ ثكموق ییا یھ هد رصعیحنح و آ نوا .یدشلوالئاز نوتسب

 طّمف . یدشمرتک هلوصح تدحو ر « (نوناف كرتشم) ندا زر ندنطالخا

 ناسل هقشاب ندهجزیلکنا یننص ماوع . یدشمالوا لصاح هدناسل زونه تدحو وب

 .یدرونولوا ملکت ندنف رطیرافذصیاع كناهر هاب اناکداز هسلا هحرسنارف< ضهب وس

 اركوص اهد «شلا نالعا هجزلکنا ین(یرلماظن روفسقوا) یرناهیجنحوا زکلاپ

 . یدرلشمالشاب هغمزای یزای هدناسا یلم ینعی هجزیلکنا هدراررم ضعب

 یادغب یتالوصح هحیلشاب كنهرتلکنا هدرصع یجنحوا نوا و ینکیا نوا

 یدریلیدیا فرص ه دکل یمظعا مق كبادغب . یدنرابع ندکوو

 هب(ردنالف) ایرنک ا كوب نوجما ینیدنولوا لامعا راشاق اباق صوصخءرولیوک زکلاپ
 كا هتکلم .یدیا تادراو عبنم رب نوجا رللارق تراجت وب . یدریلیدیا جارخا

 .غدرل [ بارش ی وف کیا هنشاب ین ناف «ریلیدبا لاخدا یارش ا وقساف هدایز

 E کیا RA A هلس نامرف كونو هکیدرولیرب و تىما هجرد وا هتراحم

 . یدروسدیا هاه یرارجات ینجا ندا قلم و

 نود یداهاشاكلبا ندیاروهظهدرصع یحنحوانواو یجنکیا نوا

 دە کما هفسلف كىتسالوقس ندا روهظ هدسراب .یدش الاغشا عفوم رب قالراپ

 هبرکف تابح هفامعم . یدیا هدنلآ كرلبهار هدايز ڭا تایبدا . یدشما راشتنا
 ا اینک دوللار ندفرط رکید > ناکا قرت هدر وص ر عیرس دون ربا

 . یدراشمرتسوک تربغ ههظفاحم یناماظنو نیناوق نوجما هیاقو ینقوقح كنم رهعبنو



 یوم جرات ۳۸۰

 هاقار نو جیلق «ناقلاق ىلصا فص .یدا هدنل وصا كلکبهرد فرص ودرا

 یتسهمود) یرادقم یراوس ینجاراقح كغلتنوق هم . یدنرابع ندیراوس حاسم

 تالکشت نلک هعوقو ارکوص ندنسالبتسا نامرون .یدشلدیانیست هلال هد(خوب
 كا كسنام هلسلس . یدبا ین هدصقم یذوفن مکحت كغللارف فرص «هدیدح

 ."یدرونولوا اطعا قرالوا ردا تیاغ ناونع وب .یدیا (قلتنوق) یسهمدق یجنرب

 (رهووط) هدنامز تەازلأ هچىلارق

 (هلاوش)و (نوراب) هروک هنتعسوكنيراضارا هنیراحاص كالما کسا ءارکوصاهد

 ركوبوب هدنباجما ءردیا لیکشت لکرب ماسقنا لباق ریغ قلنوراب .یدریلیریو یناونع
 . یکیامهم یکكابهار هليا یکلکبهرد نامرون-ولفنآ هدتموکح . یدرلیا لاقتنا هردا

 ۰ توق صغر هدینصبهار «لالتخا رضنعربیننص نامرون-ولغنا .یدراوفنص
 ۱۳۳ ۱۲ دك نوا فا 0 انارو نص بهار .یدردیا لکشت
 أ ینفنص نابهر « شمریدشلرب هنیرکیدکی یرصنع یکیاوب طابضنا و ماظن دوجوم
 . ىدشملا بلق هنلاح رصنعرب مداخ هنساقب كتموكح



 ۳۷۹ هرتلکنا

 كتلم نامز ینجانولوا ارجا یجوتت مسر ءلارق اعقاو . یدمیات هلارق "الماک یلاها
 ؛یدردبا نیم هنکجهدیاتیاعر هننازاتمالرارهشضعب و ناکداز «ناسهر عی «هنتبرح

 . یدبا یللومش هدهجرد كجهسهدیا دیدح ییذوفت دل رادمکح نع و طقف

 . یدراو یذوفت رب ویو هدكنهحبلارق یک لارق

 هنسیدنک«رونولوا ارجا هج ربا یجوتتمسر كنهجیلارق
 . یدرلیر و هناکلام نر میم

 رارظان هلبا رارومام كوبوب هدنتعم كلارق
 . یدشمهلدبا نیست "ةحارص یراهفظو .یدراو
 شاب هلبا یرظان هللام و هلدع رارومام كوو الا

 کوو نرو هدنتعم كلارق . یدیا لکو

 سلجم وب . یدرونولو ( یسلح لارق ) رب نلیند

 نامروت و زیلکنا « ندرلبهار هللا راسوقسپ
 . یدلکشتم ندرانوراب

 ر زما لارف قادرا لا ق مرارا ناف

 .یدریلیدیآ عح ندنفرط یرا ی

 یادراو زج هلا یسهراحا كرلقلت وف تادراو نونو

 نوتو یذوفن كلارق .یدنرابع ندنتافراصمهک او
 ه(تشرزاهه)و یتدزادا تاقلتنوف ره ی

 سوقس زعا كارتشا هب همه راداتن وف .یدشلرو

 دارا رهش .یدردیا هلخادم هبهسهذم دوماقحن هسیا

 رهور قود ایدنامرو زکلاب ندرانوب . یدقوب هبداب ٌهرادا هدنعوج رب

 ۱ هرااووناد :یرهش ردو ..يدا ا
 «شلوا یتاب كتموکح یکی یر ندنرود السا ءشلو ترهش هلساعفادمیشراق

 یک قلتنوق رب قبط یرهش هردنول . یدشعولوب كلام هنالکشت کی نوتبسب
 مهلوس ورغوط «کاحم .یدرونولوا هرادا ندنفرط کاج هليا فیرهشرب بختنم
 (یروژ)لودعتشهنوجما هّئانج اح رانوسقاص .یدنکیم نداضعا شا نیک
 .یدراشلبا قیبطت هیهبماظن کاح یلوصا وب هدرانامرون «راشا لوبق ینلوصا



 یوم خیرات ۳۷۸

 هدعب«شلدیالوبقیماسا نوناق نلیدیامیظنت «شعالپوط سلعهقیقل اف .یدشلدیا
 ۱۳ خاو اک وک نوا زا /یدراشمتک بونود هتیراتکلخ رات وعسم

 ندنرظن هطقنیعومع خم راتیامجا كنسوتنلراب ۱۲۹۵ هفامعم .یدشمهلوروک هسمک
 .یدشلانیمأتینادحادلراوتنلراپ یتبقح ارکوص هنسزوتوا «شلیکشت ًادبمرب مهم

 یحهدکهدنلو كّشره قترا ارکوصندک دادی لوبق یساسانوناقهدهرتلکنا

 قران ولوب هدنایاکشهدنملع «ناکدازنانولوب یمصخ كر وفن وم ودنومس ط ةف .یدشلدیا نظ

 .(۱۲۷۲)یدراشلوا قفومهلتلوسلاکهنسساتكنیلارق دو تیام <راشمتا رسک ی توق

 يا دراودا

 ` ندنفرط رااوونادو روانبدناقسا هجلوا «یسالیتسا نامرونهکر و ولوا تباثهلبا میاقو وش
 نالوا رضم تباف نوجا رلنوسقاص ولغن آ « 1 هعاخ قرا هراالتسا نالوب عوقو

 ا ك هدوجو داها ناس هدهرتلکنا .یدشلرو تیاهن اینطق هنسهقیتلوت دارفا
 . یدشلدیا هوسا هدجایتحا وب ارکوص ندالبتسا هیفام عم .یدشلنق یسیسأت كداحا یونعم
 نوجا یغدلوا لت دش تاغ دادبتسا وب 6 رلشملا تل رب هب ادنتسم الوا یرالارق هرتلکنا

 ر رلبلاغ هلرلب ولغم هن رزوا یا بضت را ماب یدرلشلا رفت ندنرلیدنک قلخ

I eAلوغشم هل هبلخاد تاب رام تدم رصع يا ۰ ناش وئوا یدص دوحوم ا  

 .ىدشملا روهظو لکشن هدلاحرب حاسم ه دنس هجرت ره رام وب یوق زیلکنا هتشا .یدرلغ)وا

 .یدشلدیا ارجا تالدبت یییخ هدانئا وب «شلاق ةا هل ار رن ودق هنس شق هرتاکنا

 ك رانامرون مهءلارق .یدزتاحیتیهامییا لارق هدننامزرانامرون ر
 و ام ۰ یرلمومام و لارف

 یت وسم كتکلعنوتوب یکی رللارق انامل ا وهسنارف مه« یس ر

 .یدلکد دوج ومهطو رمشم:وق ر په كجهدیا رسک ینتحالصو ذوفنكلارق .یدیا



VV کا 

 هلارق » .یدکجهدىا داقعلا هعفد چوا هدهنس وتنلراب هحنجوم (یرلماظن رونسفوا)

 حیحصا و لی دعت یداوم ناک مزال یشدا حیحصت و لیدعت» «یقعولو هدایاصو- هدص وصخ یه

 لیکشت ین( یسلجم لارق ) رلتاذ و « كج هدا بصن یشک شب نوا وتنلراپ «هرزوا كا
 وتنلراب هد لکو شاب هلا یرظا هلام و هیلدع ییعع <« یراظن هقشاب لدنو . یدکچ هیلبا

 ولو هدنن روم كمر و باسح ه وتنلراب هدنماتخ كنم راهفیظ و ¢ را رظا" .ىدكجەدىا بصل

 هبلارق نرومأم «هدقاتن وق رھ .یدتحا ولوا با | ندرلقات وق هملارق و وماف راس ۰ یدقح

 ه وتنلراب تیفیک «كچلدبا با اهیلاوش ترد نوجا كمرلکید یرلتاکشنالو عوقو هدنقح

 هرارونهس "الیف یقتسهرادا كعللا رق یرلماظن رونسقوا . یدکچ هلب دیا غیلت ندنف رط رظن و

 .یدرویلوا شا عیدو

 سحیروفومود نومس كردبا خسف ی راماظن روفسفوا یرناه یحنحوا
 وتنلراب ر هداعلا قوف رومومود نومس هسرزوا كنو « شهتسلا كمردتا

 ناق كموبلیک ۸ اف

 یرلن وراب هليا راسوقسپ ز کل ایه وتنلراب روفومود .یدشلوا قفوم هکمریدتبا دقع

 ندقلتنوق ره نوجا كتا هدلآ رارادفرط یی هنسیدنک « شمالاق هلکغا توعد
 باخ | ثوعم تلخ ناروطوا هدرلغروب هللا رارهش ینعی یییاها هلبا هبلاوش ییا

 سلج ییا نامز یرلکدلک بولیدیا باخما راثوعم و . یدشما قیوشت هدنکلبا
 یرکید «(ناثوعمسلحم) بک ندنرلئوعیم یلاهایرب ندراسلحم .یدشلل|لکشت
 وش .(۱۲4۵) یدیا ( نابعا سلجم ) بک مم ندراسویقسپ و رانوراب « رلتنوق
 طقف .یدرولوروک قرالوا هعفد كليا هدحشرات ینا ا كنبراثوعمم یلاها هلئروص

 هنیرابدنک یتح .یدراشماعالبوط نوچما هرک اذم ینهبمومع عاصم راثوعبم وب
 فلکت یرلامقج هنیروضح كلارق زکلای « شمهلدیا شخم هدهسایس قوقح



 یوم خرا ۳۷۹

 یرناه,یدبا زبمآ تک الف تیا هدیتساسراخ كنبرناه یحنجوا هقشاب ندنوب

 . یدزامالوا قفوم هدفرط رب چیه طقف « ردیا هدرورپ رلصارتحا كوبوب كب

 كمريدتنا بصن روطاربعا ینشدراق هدابنالا «شلوا بولفم هیلو نس هدهسنارف

 ۱ لارف یلغوا ینکیا اا « شمامالوا لئان هنانبشت یهدنصوصخ
 قوحرب یسهفاک كراشلوب .یدشمهمهدیا نامت تقفوم ر چیه هدلاح یکیدتسیا

 كوو نالآ ینمان ( وتنلراپ ) ند ۱۲۹۵, یراه یجنح وا . یدشلوا لام ههراپ

 اسالک باشخا هد(یرو سندنومدا)

 وتراب ارک وص تدمر طقف «شعا بلط ی هراب و كرءهردتسا دقع هنس يه یسلح

 : یدشعا روهط انف تباغ هدتال وصحم هد۱۲۵۷ . یدشعاصوا ندکمرو هزاب

 رارکت یوتلراب لارف هد ۸ .یدرویلوا امرف مکح هدنکلعنون و اللغو طحف
 ودنلومس اشک قرالوا حالسرپ مک رار ورن هس لامر یکیدلیا توعد هداقعزا

 ینراهدزوک «یراه یوا هدلح یراقدلوا هدنلا یتسایر داروفوم

 ( یراماظنروفسقوا ) هدزواقلوا همیمض هنماکحا (نامرف كویو) «ینسما دیعبت
 حد زاها فلک رج ىلا لوف یماکحا ضعب نانولوا ریل

 و جا دیا وک سی و شات اب ی ی



Vo ةا 

 باخت لارق یرناه حنجوا یلغوا کەدنشای زوقط كناژ هدانا وب « شلک
 . یدشلا قیدصت ی(نامرف كو و) هحنلک هدشر نس یراه-. یدشلدیا

 كوب و كغللارق هجنبج وم نامرفو .یدرودیاددح ینتبحالصو قوتحكلارق نامرف كو و

 كنللا رق . یدتقح همالآ کر و الصا ندنسهعس «لارق هقدالوا عقاو تقفاوم ندنفرط ىسلج

 ندعامجا هدنناجما اضعا و . یدنکص ندرلنوراب و رلتنوق « راسویقسپ شاب هدیسلجم كوب وب

 بلط ندنفرط یحاص كلام ر یناه ه لارق .یدروولوا توعد هل وتکم لوا نوک قرق

 . یدقجهااوا لا ییتبحالص قمریدلآ قیس رب چیه وپ رلطباض هکدمرو ی نلیدیا
 ۰ فق و ا رب چیه هقدالوا مکح ر  هدنقح ًاقف و هتکلام واق ندنډلاح هکاع

 یاح و ظفاحم نوجا نیمأت ینسارجا كن هزرقم تادهاعم .یدقج هالوا زواج راخود و سح
 وا كجەدبا خسف ینماکحا نامرف لارق داش . یدکجهلدبا باا نوراب شب یرکی هلیتفص

 ین رلیضاراو ین راو ااش كلارق رلن و ردقهبجنلیدنا ریمعت ارا هنب رلمکح یدنکزواجت و هسرول

 ماظتنا) هده ء یتس(هدرف تیرح) مه كرازلکنا نامرف كو وب «هيلع ءان .یدرلکحهدبا طیص

 عورشم) هرلنا هدردقش یکدم دنا تاعر ندنفرط لارق هتان ات و هرویدآ اما ین (یایس

 یا نیع رتاد هنکجهدیا تباعر هنامرف كو و ؛ناژ .یدرویلبا شخ ینقح (تمواقم رب

 كنبرب ندنرارصاعم . یدشلوا تدح راچود هداعلاقوف نامز ییدلدبا فیلکت هنسیدنک

 كنا یکنکد نانولو هدنلآ رور ود ینرازوک هروششادربحت ی راشد ناژ هروک هنتباور
 کی ندکد سا نی هنکچ هدیا تاعر هن واق و IE یدروتو لصتم ندنسدنتص

 یهدعاسم و ایا . یدشلوا كعا بلط نداپاپ سا هدعاسم هنسماع وط ع و یثیا كلبا

 .یدرلشلراص هحالس لاحرد هد یرار ورن هس زیلکنا طعف «شعا اطعا لاحرد

 رب یوغ نوتبسپ كنساباب نامز ییدع «یرادمکح ماقم یرتاه یحنج وا
 رطاشو نش اعاد یدک .یدردتقم كي ندردب یراه يدا بقع تاللسم

 یممص هنسیدنک ینیرتاه ینول نس یتح .یدردبا تیاعر هب هدد دناقع ءرونولو ۱

 هطاحا یفارطا .یدکلام هعط فعض یراه ظقف . یدشلا ذاا تسود رب

 هدرلندبا ارجا هدایز كا یذوف و . یدراردیا ارجا ذوف كوو هتسیدنک راندیا

 ی ءرتلکنا 6 رارماک نوحما تور س و هب هرتلکنا زا زا .یدرلزمسنارف

 (سناوورپ) یسهجومع كنهحیلارفیتح.یدراردبایلت منم ر نوجا تورث نیمأتاتداص

 يدا موز هل روز هرارومهس زیلکنا یرلبا «شعرتک" رازق رقف قوحر ند

 كبام رف دل وب وب هس رایدنک «راروت ولو هد رللکی رشم فشخ قوح ر, یسامدن كلارف

 یشرب ندرانوناق وب هلع ءانب ءزلکد زبلکنا زی » :نامز یفیدنولوا ثح ندنماکحا
 .یدرارد « ! زیامالک |

 .یدرا هديا نامش ولردر هنعیدلوا هحزاب هل روصو كس راتکلم رازماکنا



 یوم خیرات ۳۷

 سن کیا <شک راح هبایاق هنفس یفیدلوایک ار كنم اغوا < هدهدنند وع هب هرتلکنا

 . یدشلوا فلت هدنسانا اضف وب

 نامز ییدتبا تافو (رهلقوب) یرتاهیلغوا هلوج وک كموباک حاف

 یزبق ندیا جاودزا هلبا هنژاطنالپ اوورفهژ یتوقوژنآ (۱۱۳۵)
 رب نوزوا هدنس اوولبود نهبنآ یلغوا كنيرب ندنرلزیق كموبلک حاف هلبا داینام
 ثراو ییرنام یلغوا كدابنام اوولبود ااا هدا ۲. یدک هعوفو ترج

 هایمان یرااه ینکیا هد۱۱۵4 یرناه « شیناط هرزوا قلوا عورشم
 . یدهلوا لارق

 ا رار طو « نهم.« وا ندنتهج یسایاب اساسا یرناه

 .یدروینولوببحاص هیایناثک | هدندنتهج رونو هلیهجوز «هایدنامرون ندنتهج
 -وکح هرود كسراه . یدشر ردق یسرای كهسنارف ىعوم كرلضارا وب

 هتسوکوا بلف هليا یول یجدب هدهسنارف "الماک ناه (۱۱۸۹ - ۱۱۵۵) یتم
 «لغوا .یدشمک هلبرالالتخاو ناصع كنبرلاغواو «راهراحم نلیدیا ارجا یثراق

 ینسرای كنتموکح رود ء راشیر ینلکهدو نالسرا « زاتم هلتعاحشو تراسج

 - رفسییدلبا ارجایشراق هتسوکوا تلق هدیتسیراپ < یرفس بلص لها یجنجوا

 « ایدنامرو (۱۲۱۵ -- ۱۱۵۵) ناژ زسدرو یثدراق كراشیر . یدشمریک هلرا
 یناسوقسپ (یرهبروطناق) هدهدنامزنبع .یدشمراقج ندلآ الماك یوژنآ و نهم
 ندنفرط اپاپ «ناژ .یدشمالشابهب هلداحم هلباناسونیا جنحوا اباب ییالوط ندنسهلئسم

 فالوا مالسا هسندقلوا عبات هیپاپ < زمنا ردیا طوقتس ندنتخت هدیولیدیا زوروفآ

 تقفاومهکمریو هلیب کریو یتح « شلوا عبات هني هیاپ هفامعم . یدشللا حیجرت
 یتخلدالرضاح رفس رب یشداق هبهرتلکنا ثاتسوکوا بلف هدانا وب طقف « شما

 بولغم هد(نیوو) هدیرلقفتم «هد(نآ وموا شور) ناژ . (۱۲۱۳) یدشلآ ربخ
 ویو ) ندنفرط یرلسوس هلا یرارومنهس هرتلکنا _وتوب هنسدنک « هحیلوا

 ینتحالص كلارق « نامرف و . یدشلدیا فلکت یلوق (تراش نارغ « نامرف

 دهع ضقن ندهمع قوج طقف « شنا لوق یامرف ناژ . یدروییدیا دیدح
 .یدراشلانالعا لارقینلغوا كتسوکوا بیلف «راشالقابآ راروینهس نوتوب هجندیا

 هلوصح تالدس هدب رلزلکنا (۱۲۱۹) هنرزوا یافو كناژ رسدرو



 e ی فر تا

 یغوا چوا كمولحح ۱

 ۳۷۳ هراگنا

 هنیزخهرتلکنا مولا رتفد وب .یدشمرردتیا دق هرتفد ر نایند ( خو یتسهمود )
 نامانولوا فداصت هنلثم هدنکلع رب چبه یرتفد كمولک ..دظوفحم هدنقاروا

 .ردیا لیکشت هقثو رب رادتمق

 با یلالتخا كنیرب ندنرلاغوا یرانامز لوص كمولک یراغوا رک
 هدكسلف ی رب یارق هسنارف هدصوصخ و «شلوا لتح

 كن و .یدشع وقوط ات

 (تنام» مویلک هنیرزوا
 ۱۰۸۷ ) شفای یی رهش
 تا ینیدلوا کار طقف
 هحنکو ج هدنسهرا ضاقنا

 رو مخو مولک

 ء(نآ ور) هدعب «شکاالاراپ

 تافو هداروا كره دا له

 ی

 ندننافو كمولحح

 یتقاع كنيرللغوا ارکوص
 .یدشلوا عيجف تياغ

 ۶ یون دا : یدراو

 قودنارع اینامرج و مویلک حاف هدننافو كنيردپ « رهبور
 هدلا ییغلهقود ایدنامرون

 ۔اح هبشحو تاناوح » كردبا یفللارق هرتلکنا مولک یلغوا هجئاتروا . یدشما
 یدشلوا فلت هدنحما نامروا رب ناو تیام « مزفلنا زارحا یاونع « یسم

 یجرب كلردیا هدافتسا ندنتیوسغ ربور « یرنامه یلغوا كوجوک . (۱۱۰۰)
 ادنامرون هلبا یسلارق جات هرتلکنا هدنامز نبع «شعا لایا هتیرفس بلص لها
 هدهسیا شم هتسیا كما هبراحم هلسیدنک هدنندوع رهبور .یدشمریک هلا یتفلهقود

 ندایدنامرونكنيرناه .یدشلربدیوا یرلزوک یتح «شلدبا سبح هلیما كنيرتاه



 یوم خیرات ۳۷۲

 هرتلکنا كمولک ارکوص یآ چوا ندنسهراحم غنیتساه ام
 ۳ تسو) هدنراوج ءردنول هرزوا قلوا یلارف ی مر

 ندقدنولوا ارجایجوتن مسد «مولبک . یدسشعولوا ارجا یحوتت ممر هدنرتسانم
 . یدشمالشاب هاسح یفراصم هلرفس ییدشا ارجا «ارکوص

 طض ینسهناکلام كنلارق نوسفاص نوجنا قعاپاق ینفراصم كرفس موبلک

 زج یلاوما هرانانولوب هدنسهرام غنیتساهو كنسهلاع هليا دلوراه هدعب شی
 ین (داوونام) ردق ۱۵۰۰ « یتمظعا مق كرانامروا هللا رارهش زکلای .یدشلبا

 ناکنزهدن-هجرد موبلک هداسناوا .یدشع وقلآ نوجا یسیدنک یهناکلام كوو

 < رهش یکیا هدنلآ كسلبف یجحنرب نانولو ییبات كموبلک . یدقوب لارق رب چیه

 AN رهش ییا و تلف .یدراو یلکی (یرهل نوم) دارا ارس ول

 .یدنضهزکک هناتسیرس هلس

 هلردیایسقت هبهناکلام كيب شهلا یتسفابتم مىق كنيضارا زوجح «مویلک
 و كلیزرت «قلیجهارآ لوا نوک رب .یدشلا عیزوت هناطباض ندیا كارتشا هرفس

 (نوراب) هسیایرارادرس « راشلوا هلاوش ررب به رلرکسع ندا یتلنابوج رغص

 راهسیا میان هبناةلساسر لصن هدودرا رارکسع وب . یدراشمم دک (تنوق) ایو

 ودرا هلئروص وب هتشيا . یدرلشعا هظفاحم ینهلساس و _هددنکلسم كکپهرد
 لبکشت یودرا هدیننص ناکداز کی «شمریتک هدوجو یننص رابک ر یکی هدهرتلکنا
 ۱ رو قرالا رار قاع ی راتب ندهناحور بصانم ٤ مونلک .یدشلا
 ینرتفدر كکالما نونو موبلک ار وص ندکدسب یبزوت هراهاکلام .یدشمر و

 سه« شمشال وط یهرتلکنا را مسموق نوو (۱۰۸) هنس وا .یدشمردتا مظنت

 ۔ رکد « كراناباص « یرادقه كنلاها نایاشای هداروا ءینمسا «یف رصتم كنهاکلام

 دراودا لارق كنهناکلام هدعب « ییرادقم كرلرباح « كرنامروا « كرللوک « كرانم

 .ارجا یریرحت وب مولک . یدشللا دبق یتسهرضاح تمیق هلبا یتمیق یهدننامز
 ره هصاطاب و هنمالک ۲ قرالوا ورضوط ینیانم كنغللارق ارکوص ندک دریدتا
 و مولک . یدشلوا قفوم هکعرکوا ییرادقم كرارکسع قجهنل ندهناکلام

 هاووارب هد( یروسلاس ) یرابحاص یضارا نوتو ارک وص ندد درتسبینرراشیا

 قامولعمنانالب وطندنف رط را رسی وقهدعب «شمریدساینع تقادصءرلنا «شمالپوط



N ی E E 

 ۳۷۱ هرتلکنا

 ظفاع نانولو هدنفارطا كدلوراه هدانا و . یدراشلوا قفوم هکمریک هنهاکودرا  نمشد
 . یدرلشلوا بولغم هدرلنا هحنلوا فلت دلوراه تاپ «رلشعاباط ردق تعاس چوا را رکسع

 یطق تیاف (یسهراحم غنیتساه ) ییدتیا ارجا یشراق هدلوراه كم ولا

 ۔ اع نادم ر چه عساو هجرد وص یسهحش یک ین را غنیتساه . .یدشلوا

 ینسالوا کاح هبهرتلکنا كمولک «تیرفظم رب رکا .یدشمهلک هعوقو یسهد
 وع SE هسراو ه ص راج یه رکسسع تمىق دلا رلت وسفاص .یدکلا نمأت

 هدنراقاناب(شاو)ردق هنسشپ یحاقرب ندراروسنهس نوسفاصهدلامش زکلای.یدشلوا

 یشیبک ه هرتلکنا كمویلک اف

 . یدراشمهم هدىا هدلآ تقفوم رب چیه هلتمواقم ییضومو طف ءرلشمما تمواق»

 ردق تدم ر رانو . یدشمهعا لصاح د ر هدیتمواقم ك(رلوالقوا) یتح

 .ریوجهکلبقش هرخ الاب یتمواقم و طقف «راشعایاط هتیرلپاسح یدنک هدرانامروا

 هنیذاخنا هدیدش سادت نوح كمربو تیا هراهبراحم هتح وب موسلک .یدراشم

 هدنجومنوناقو .یدشللا عضو ینوناق نانولوا ریبعت (یرزهلفنا ) «شلوا روبم

 دع رسلارف ردق هحنلیدا تاسا ا 6 ةا یه ناولو قرالوا لوتقم

 الماک یسیلاها هبحان یفیدنولو كدسج هسرولوا كجهیلدیا ميلستلتاق «كج لدا

 هرخ الاب یلوصا هکرتشم تیلوئسم و .یدقجالوا موکح هبیدقن یازج رب غآ
 1 یدشلدا لامعتسا یشراق هتیرابلر ریازج ندنفرط رازسنارف



 یوم رات ۳۷۰

 « تافاکم رب كوو ارکوص ندتبرفظم هرلنالوا كجهدیا هبراحم رار هلسیدنک-

  ولوهدندعو كمربوهصح رب ندعانغ هرزوا قلوا قلوا تسانتم هلشیا نلیروک
 دوم کا هبهار ر یناهیه كحهدیا قوس از هلرکسع شرکت ام .یدروس

 e رش عوار یرفسو كموبلک هتلع ءانن .یدرویدیا دعو قلسوقس) رب
 .یدرولیدبا دعو هصح هدسسن هامرس ییدریو هنگ سه «روس دیا

 كرادت یک ۱8۰۰ «هدا ۵۰۰۰ ۰ یراوس ۱۰۰۰ نوا رفس مهم و مویلیک
 هدراکزور نامز ینیدالشاب 33ص دام یر( و ) هلفاق نوو . 0 ۰۰۱۱) یدشعا

 رکسع 4 هرق تەن امم الب ءشلوا لصاو هنلحاس ةا هدیآ ترد مویلیک «شغا روهظ دعاسم

 (یضرعت هنسهداسس زیلکنا كن ری راو نامرو) هرظنم 5 ندنسه راح غنیتسأه

 منام هنسالمتسا كرلىلجەوروت ناولو قفتم كمويلیك هدانا و دلوراه .یدشمالشاب هغمراقح

 هدنراوج ( غنیتساه ) «كردبا تدوع ًارفظم هدعب «شعا تکرح ورغوط هلامث نوجا قتلوا
 « لکم ربغ یازھج هلا هداس فرص یسودرا كدلوراه . یدشمشلر هنسهمن ( قالنهس )

 هدهرارکسع هد زک هرزوا قلوا ظفاحم رار لکن و A ندرهداس قوزو یالکشت

 باب هدلاح یرلقدلوا حاسم هلب | هطلاب رب یرا ءراربک یرلهرز هملاوش رارکسع وب .یدکلام

 .اوسو ینوک هب رام یح ۰ . یدنرابع ند راوس «ینوق هناکب كنسودررا مویلیک . یدراردا كذح

 دلوراه . رلشعا ضرعت فا هنن رلجاماب تان هم « لآ یرلبا هلا قوش لک

 «مویلیک نامز 9 یدرلشلوا روس هتعحر ارا رللوسا رش مدننا كنسودرا

 تافلت یرلکدریتک هلوصح هدننیب رلنوسقاص «رازادناریت .یدشملا لاخدا ه ه راع یرازادناربت

 نروکینکیدلکچ هیرک كنم رلیراوس نامروت هدانئاوب ءرلشعا دیلوت یلنوغزو رب شهدم هللا
 كردا ضرعت هربندر رلیراوس نامز وا هتشیا .یدرلشهقبج یراشیط ندرلربس هدرلن وقاص



a 

 هسا

 كنو « شەمە | افا ی دعو دلوراه

 ۳۹۹ هرتلکنا

 .یدشم ردّسا دعو یفکای ثراو ین هک حاد آ كسا یتحاس و « شا

 هدیهبدلوا شما نا کمرتک هر یدعو و كدلوراه ء«هقشاب ندو مول:

 :یدشلوا قفوم هلاصحتسا هلقلراکهلبح رب ین و مونلک .یدرونیدیا اعدا

 , قدقیشوم هتراعاس هسنازف قرالوتوط هدتروف اا ا رب اوراق
 دم هسنارف هحنسح وم ینداع تیامزوا

 روس هس ییدشود هنسضا را «هدنلح

 ةیدف مویلیک ؛ شلدیا رسا ندنفرط

 ندقدراتروق یدلورام كرءهرو تاج

 هلتفص تسود رب هد ارس | رکوص

 فاخ هدارودا هدع) .یدشلا هظفاحم

 یتکجهدىآ مدرابهنسیدنک نوجا .قلوا

 یدعو وب « شمرردتبا دعو هدلوراه

 نوجا ققوص هلکش ر یلساسا اهد

 نی كر ەرېتك هنشاب هصامر یدلوراه

 نماد. هزخ الا قف . یدشمردتنا

 تافوهدایدنامرون هدنتل ] زاملیجا ریلبجا

 ینیدنولوب یراکیک تنءزعا ندا
 هلتروص وب مویلیک « شلوروک
 قمر د شالمالغاص ینیع كدلوراه

 رخ الا . یدشعولو

 .یدشل | تمجارم هب اب اب مویلیکهنن رزوا

 ارکوص ندکدتا زوروفآ و موکحم

 هرزوا قوا یرادمکح تمالع قح ۰ شما اعدا یتفجال وا داع همولک كنغللارق ا

 رفس كردبا راکفا یانبهرلساسا ین دوب هدمویلیک «شمردنوک كوزوپرب هللا قار ابر سدقم
 . یدشلا ترشابم هني رلقلرضاح

 هکما تبقعآ ی رافود ردق هنسهوا كنم و شنام یرارومهس نامروت

 یسلدیا زوروفا كدلوراه « یسهلخادم كناپاپ طقف .یدراروبعا لسم هجرد وا

 راوح یالوط ندسسو .یدروس رو یتسهام ی رفس بلص لهاو ید هرفس 3

 نوتهرب « یلاینوغروب « نامالف « زسنارف قوچ رب هنسودرا موبلک ندراتکلغ
 « مولکه درب .یدشلوا رانلک هل ندابلیجس یتح ,شقبا قاحتلا هدیلاناتک او

 ۱۹ + دلج ۰ یوم رات « قیفر دجا



 یوم خیرات ۳۸

 هدلاح ر یشحو 2 طقف . یدبا یایدنامرو ندنتهج نا اب « دراودا ۲

 یرانامرون شا تکرح هناراکلادتعا هدنسهرا رانوسفاص نایاشای
 . ىدشملا ارجا التسا رب هناحلصم كردیا بلج هبهرتلکنا هدنروص رب یحردت

 رو هرانامرو یراتیرومأم مهم نوت و دراودآ

 قلوا سد هننابهر هرتلکنا هلجزا . یدشم

 سویقسپ ر, ندرلنامروت هي( یرهبوطناق) هرزوا

 نوسقاص هدنيارس كلارق ىتح . ىدشملا نييعت
 . یدشمالشاب هغملناللوق هجزسنارف هنر یاسا

 كرلر وسهس نوسقاص یتساسهارورب حلصو كلارف

 یردپ مق كلارق ندرلنو تیان « شمقیصیاج
 هنتعم ی راروسهس نوسفاص نوتو نیوودوع
 ینجارخا ندهرتلکنا كرانامرون هدراودا قرالا

 هد, رلکنا نوودوغ نامز وا .یدنشل ا فسلکت

 دلوراه ییغوا هدننافو « شع ازاق دوش ر لوو

 دراودآ یتهوکحهكردبا ثراوت هنذوف كنهودوغ
 دلوالب دراودآ .یدشلوا قفومهکملیاهرادا هنمان

 رادمکح دلوراه یردارب معاق هنير هحدیا تافو

 عورشم یدلوراه یقلخ نوسفاص نونو « شلوا
 .(۱۰عع) یدشعاط هرزوا قلوا لارو ر

 ييدلدبا ارجایسیدقت نی ی شا اف

 مويللڪ قود ایدامرو هدهرص ۰

 كرەهور قود <« مولک 1 یدشم ولو هدنساعدا قلوا ثراو هیت کیا

 عبط «راکهلبح < یاسر هام ءزسخاص « نایشش تباق یسدنک . یدبا یلغوا

 ما 6 شعا طض تدودرر مولک : یدمدآ 2 ماط یتح « یحاص دب دلش

 « ۱ یرد ! یرد » :كنسعف ادم لوا ندنطض كتودور نوحمآ یییدلوا عابد یرد

 . یدشمردسک ین راقایا و ینرللا كانسهلح كرديا داخلا ببس ی راقدریغاب هد
 ترایز اکیا یتسیدنک هلسقو . یدیا یسهداز ردار اونا نوا ¢ مولک
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 و

)۱۲۱۷۲-۸۷۸۱( 

 رار ومسام نلیردنوک ندنفرط راو وغهرغ یح رب ابا

 کیا ندقدالشاب کما نقلت ىجا هرانوسقاص ولفتآ

 هرتلکنا « رلاووناد ندیا ضرعت هننکلام كلراش زسحاص هدهسنارف ءارکوص رصع

 .یدنوسنم هسنج رب هلرلنامرون «رلاووناد . یدراشمالشاب هفمالق وب هدین رللحاس

 .یدرارذیا ضرعتهده هرتلکنایساسور نامرون ندیاارجا تاکرح هدهسنارف ایک

 هلرکنآ قرانالاقای هدهرتلکنا هدنسانما رفسرپ هلیوب غوربدوارانبهد ندرلنامرون یتح
 هدهسنارف الوا هدهرتلکنا رلاووناد .یدشملبنا هیحوف رب ولوط هللا یرانالس

 لرهربتک هدوج و راهسسؤم یمنادهدعب «راشمالشاب هشبا هلکل رکا مغی یک یراقدپا
 . یدزاشلا طض ی( دنالرهموهددون )+ یلاغ ی دنا كم رب( ۱
 ماع یاتم و تربغ كنراقلخ هللا ( ٩۰۱ - ۱ ) درفلآ كوو لارق هداتنا 1

 هدهسنارف رلتهاقغوه . یدشمرتسوک تمواقم هراالتسا و تدم رصع رب
 یتدش اهد طقف « رارکت رلاووناد )٩۸۷( هدءهرص یراقدالشاب هغلوا امرف مکح

 قفوم هطبض كنءهرتلکنا نولو داحالاب هللا توناق كوو قرایالشاب هموم رب

 اق هدایدنامرون « هبهسنارف دهلرهنآ یلارقنوسفاص هرزوا ےک الف و .یدراشلوا

 یسدمبتسا كرلاو رداد

 : ىغا احتلا هدزن كراشیر یرد

 بولغم تقورب چسه هرلنوسفاصوافنآ <« شللا هرادا هلتناطف لاک یهرتلکنا توناق

 ران وقاص ولغنآ ارکوص هنس نوا ندننافو كنوناق ىح . یدشمهنا یسهلماعم

 هرتلکنا ینج وحر ناغوط نداما یسهجوز هللا دهلرهبا «ی رب ندب رادساح نک

 .یدیا دراودآ قحوحو :یدراشلا سالحا هنت



 یوم خبرات ۳۹1

 قراصمو یادراو كلارق «شلوا لصاح جاتحا هب هراپ هدایز اهد هملعءاس و هروم

 .راو و . یدشمشقلاق هفمارا تادراو هقشاب هدلارق هحنمهدیا تیافک هبه وست

 < بیلیف لزوک .یدرارید (هناعا « ده) هراکریو و . یدنرابع ندراک رب و « تاد

 راکر بو . یدشلا تعجا ص راهعفد ددعتم هرانک ریو و نوحما كمهلسب درگ

 .یدرونولوا لصح هدندرلکلکب راس « زلدیا لصح ندنسهاکلام لارق زکلاپ
 هسْارف اراعا ندحرات و . یدشعا روهط هلئروص و یسهلام توک هتشلا

 9 یرافرصم یرادآا و یاس یک یلدوطارعا امور هدینللارق

 : ىدا لمح

 یجنزکس یرب «لارق . یدزناحیتمها رب هداعلاقوف هدراسلج كویو اذک

 هد حوا هدنساننا برج یشزاق هرانامالف هدیرکید « راهیمات يرن ,سافینو
 دقع راسلحم هدنوجما كلوب . یدشمرتسوک جایتحا هنتنواعم كنقلخ هسنارف موم

 و .یدشع ولو رضاح یرلصخ ص رهشو ناکداز «ناهر هدرلسلاحم و «شمر دتا

 یلئاسم مهم تیاف قلعتم هدرف یه و هموم «هغللارف «هلارق هدما لوا راصخی
 یا كلارق «لکد هلباا یعاّتجا كرلنو طقف .یدرلشءالبوط نوحما هرکاذم

 نوحاكعا ارجایرلوزرا هدعب «كمهلکید ین اوا كلارق هنرلیدنک .یدیاهلا

 ۱ هدف فال كف وقخ نایرا هرات یلدا نما یرااعالب وط
 .یدرلرلک بوشوق ندرلهناکاام نوتو كردبا قیدصت

 ندتسوکوا بلف .یدشلوا یاب كنهسنارف هدننامز یادناخ تهباق سراب

 هل رهش تسوکوا تلف . یدشمالشاب کلدیا اشنا راس هجیلشاب هدسراب اراتعا

 میسج یک ییدریدتیا اشنا راو هدرهش < شمریدتبا اشنا روس رب هنفارطا
 زونوا یسهلوقیهدهتروا كنهعلق و . ید شمر دتا انب ینسهعاق (روو) «هعاق رب

 .یدیاهدنطبحهرتم یللاو هدنعاقترا هرتمییا

 هدهسنارف نا دناخ و .یدشع وق وطیراتمدخ كود و كي هب هسنارف كننادناخ ته اق

 هحنلوصا امور یهسنارف ءراشما سسأت ی (هراذا تدحو) هلبا(هبسایس تدحو)
 ۱ اوف رب زآ كب تاو یادناخ تاق .یدرلشمالشاب هبءهرادا

 ای لامآ اتد ا اما توق تانك داملا قرف
 . یدراشلا بقعت دصةم رب ناعم | اد ردبا قیفوت



 ۳۹ هسنارق

 لارق) «شمشیراق هنیریرب سلجم ییا ًارابتعا ندخران وا .یدراشمشل رب (یتبعم
 -ام لارق زکلای . یدشمریک هلاح رب عبات امام هنسوزرا كلارق ( یتمم
 وا قسطت هدهدراهناکلام یصوصخ یراهمانما لارق نایانولوا قسمت هدنسهاکل

 كغللارق هحنلیدیا قالا یضارا قوح رب هنسهناکلام لارق . یدشمالشاپ هفع ول

 ندبسو «شعا کت ینئاظو
 قیبطت یسهدعاق لاما سقت
 ینول نس .یدشمالشاپ کلدا

 یارس (۱۲۵۰) هدشامز

 فرص یمسق ندشناکرا

 هدهعردیر وما قلعتمهب همل دع

 هدوجو ( وتنلراپ ) رب كرديا
 اعاد وتنلراپو .یدراشمرتک

 . یدرونولو ریارب هلا لارف

 یوتتلراپ وب پلبف لزوک
 ندنفرط یول نس « هد(سراپ)
 هلدع مولا و نانولوا اشنا

 هدننامز بلف لزوک . یدشمریدشارب هب( یلارفیارس ) ندبا لکشت یتراظن
 . یدشلدیا عیدوت ه( تابساح ناوید ) « هنویسیموقرب هجمربآ یراشیا هلام هسیا

 جست

 نان تخحرتبد یتوق ردنالف

 هتسایسو هب رادا روما .یدکٌما لورت وف یافراصم تادراو یسهفطو ثكناود وب

 هدتیادب هلتروص وش . یدشلدیا عیدوت .(ریک سلحم) هدیاخنا كنيرومأم هلی

 چوا (یتیعم لارف) ندیا لکشت هرزوا قلوا ساج رب زناح یهموم تحالص
 . یدلماش هغللارف نونو یتحالص فاو جوا و .یدرول وا شوا همسق

 E تو اف ارت ساساگ لونود « یکم و
 (یصحم یرو) هدرلنا هکردراو اهد هنداح مهم ییا : ° ۳9۳

 نوتوب رللارق ردق هبجنلک هننامز پیلیف لزوک . رد( یدقع راسلج كوبوب ) هلی
 ندنراهسک یدنک یتشاعم دلراک احو دراراکشدخ « رارکسع « ی راف و

 - ام قوح اهد هثیرزوا یشادتعسو سک نکلا لارق طف



 یوم جرات ۳۹

 یصوصخ كلارق نوجا قمالپوط یتادراو « كما هرادا یراهناکلام . یدکٌا

 كن هناکلام راووهرب .یدرونولوا همست (ووهرر) هرار ومأم و .یدراو یرارومأم
 یماظتناو ماظن « كمردتا ارجا ینرلرعا كلارق یک یرلقدلوا رومأم هنسهرادا
 فلکمهدهلسهفطو كن ذاخا فار یفادت كناروا هدنباجا « كل ا هظفاحم

 مه رلووهرپ هملع ءان . یدرارونولوت
 0 لروما یماس هد مه « یصوصخ

 رادهنیزخ و لارنج «کاح « طباض
 . یدراردبا اا یسهفطو

 سلف هصااب «یسهناکلام كلارف
 کک تمسوءهدننامز كتسوک وا

 . یدشک را هدیدوف كرلووهر «نامز

 دود دصرت اعادیرلن و لارق

 ( یاب ) هدر, هنیراشع» نوجا یتید
 هارلی اب .یدشلنا نیصترومأم ررب هلنمان

 فانیتسا ی رلءکحدلرلنا كم لا عم ینلابم نانالپوط ندنفرط راووهرپ یسهفیظو
 ا و تامل ا هزاذا نوما ملارق هارهک دنفد تردا مدهتسو كیا
 راتیرومأم کی هلسمان (یاب) و (لاشههس) هیر كرارومأم و هدننامز یئول نس
 . یدشلدبا ثادحا
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 بر سسس

 یسافع كني ول نامدیش

 بوم هتناداخ تهاق یکی نبدلوا هدننامز راژنهوورهمو ژنهلوراق

 و ۰ یدداو ناکرا یاربس كلارق هدهدننامز زللارق
 شابو لاشهنهس ء نادناموق شاب « ینیبام < یقاس یرامهم كا كراسمر و نانولوا

 اسّور . یدبا یرارسا مر هناکب «یتاک ققح كلارق لکو شاب . یدبا لیکو
 - ههجاوم اسور وب راوو هر . یدراردیا لیکشت ی(یملحم لارف) كردیا عاهجا

 هناکلامو یضارا كوو هصاخساب هسیایروما كغللارق .یدرلرریو ی رلپاسح هدنس

 لارق) هرانوب «رنایدیا تیؤر ندنفرط راسومقسبو راقود « راتنوق نالوا یحاص
 نامز ییدلیا دیار یذوفن هكرال رف بوسنم هننادناخ تەباق . یدرلند (یتعم "

 لارق) هللا (یسلح لارق) نامزوا «راشمالشاب هکمنا لو تیرومأم هدراتنوق وب

 مس کر مرارا



 ۳۳ هسنارف

 EE ۵ ERT هراب جی دوا قوچ ك هدندرهیلمپمأت یک ییدتا نڪ جایتحا اد

 تلبق لزوک .یدشمروکق فاومینامرب داق نداتروا ین رادوج و نوجما طض ینلاوما كرل هیلریمأت

 كالیضفار یرلنوب هراغون :یدشعاللوف هدیزاق هراهیلما" یطئاسو ینیدناللوق یثراق هاب
 تباہ ؛ شعا ماهنا هلرلتانج یک تمرح مدع هبیلص « كلتسر تب « هدساف قالخا « هانک

 هرویلیدنا افح هنرلقوجرب .یدشمالشاب هکلدا فیقوت هدهسنارفرلهیلبیمأ" نوتوب هد ۷

 . یدرویلوانهلکیدچییه یدایرف یرلفدراقیچهدنفح یرلتیموصعم «رویلیقاب هشن | یرید یربد
 . كنسهفاک نوجا كنا طبض یتور نوتوب كراهملسیمات طقف
 هدهدراتکلم راوج ههسنارف هک و لاح . یدمزال یو

 كلف لزوک هسيا ی )وادی كرلارو٫ ؛یدراو را هيل بہم

 ىلدصقم وب بلف . یدرروستسیا كنا لاثتما هنناکرح

 یجنشب اباب « شعا تمجارس هاب نوجما كمربدتبا عور
 -ر و رارق هنن وغل كرل هيل يمان كردىا دی دم هلسودرا ییامهلق

 هدین ور كراهلییما بیلیف لزوڪ تیبا ۰ شمرید
 : .یدشلوا قفوم هبصغ

 یمانغ هانیوا قجوچ  هناینارم هلتروصوب یتسایس كيلبف لزوک هتشيا
 نالواهدکشالکشت زونه هدانئاوا هنیدصاقم نوتوب بیش لزوک .یدیا هنایرتفم و
 لولو قوق> بابراهدرود و .یدشلوا قفوم هلسهطساو (تسیژ4) قوقح بابرا

jیدراشلا اھا هدرلهغ ظو یاس «هکدتک «راشمالشابهکع | تشک نا . 

 نالیزای هدننامز راروطاربعا راح یهقلطم ٌةرادا هدایز كا قوقح بابرا

 نوناق یسوژرا كرادمکح هحشحوم رلنولاق و «رازوسدبا قىقدن ین رلنوناق امور

 كرادنک هنا هادنقوقح كاکیءهرد یم رار ونا ت رغ هوز یک
 ولو شدا دب دحت هلا هلواقم رب دقعنم هدنش عوبتم هلا عا یا و وزرا

 عضو ینساسا هقلطم ٌرادا هعالشاب هقسطت یقوقح امور قوقح بابرا .یدروبن

 هاج صیرح «قوقح بابرا نهروس هبیرایا ینایرظن و هباءءانب .یدراروبلواشعا
 بابرا هدهلئسم مهم سه «هدشی اره ناھ ءرولوا یسهاج رهظم هداعلاقوف كرللارق

 .یدرولوروک ینمراب كقوقح

 یسهراداكنسهناکلام لارقهدننامز بلف لزوک
 ادا و بلف « شلدیا قسش هدهلمکم تروص

 لوصا كراهناکلام هدننامز رلتهباق كليا . یدشمها ارجا تالیدعت رب چسه هدهر

 هرادا لوصا و یار

 نامت یتشعم طئاسو كرللارف « دصقم هناکی ندهرادا . یدبا هداس كب یسهرادا



 یوم جرات ۳۰۲

 هغمروا هبرض رب یمطق هیاپاپ هلناهوشآ كنهراغونود مویلک «بیلبف هنیرزوا كلوب
 اغوا .یدروسدبا ماها هلراتانج یروصت قوح رب ینایاپ هرافو :یدشع الرضاح

 قمریداط دک واح «ینرداعاسا هحور تيدا نا هروک هنا روس كەر

 قلوا كبوك هسندقملوا زسنارف «ییدریدتنا لتق یتفلخ «یغیدربدبای رالکیه نوجا

 یراهعیاشوت مولک هلع ءانب . یدشلراقبح رلهعلاش ماط ر یک یکیدید ردالوا

 یهدنقح اباب هدعب «شملآ هفیقوت تح ًاتقوم كرلیدیا ماهنا !اب «شمراقبج هنادىم
 ۶ شعولوا بلط یتتفاوم كمومع ارادا تئارق هدنمومع نلحم اناج. رارق
 . یدشملدا سح لاحرد راتمنا تقفاوم

 اتنولوق هصاحاب و هلرلنمشد تایپ هدارو .یدشعا هدلآ "الماک یبایلاتنا اتاذ هراغوت
 ه پاپ ارکوص ندکد سا هدأ یرسرس ردق ىلا نوا . شعا هطبار دقع هل سهلا

 ا قلاب هنشاب سافسو هداننا و . یدشلا موه هن كشوك یهد(ینان ) نوجما ضرمت

 هرافو . یدشلبا راظتنا هعیاقو نابرج «شلآ هنیلآ ین رراتخات [ كره نس «شمک نشو

 ا یلادتعا چیه ابا نامز یرلکدریک یرچما قرەچاص رارفک هفارطا ءاننولوق هللا

 می هتشیا همت و اا هنب رزوا كلو « ضمهتسیا كمریدلوا یی. اننولوق یتح

 ٤ باج ا كلوأ» : هد یشراق اوت ن هتسیآ كا طاقسا ندقلابا نیندش مو

 هدیا فیقو نوجا ند ةعفادم او نامز ۱ .یدشء د « مکی هلوآ قرالوا 11

 نوسلوارهق ! ابا نیساشای» :كردیا رطف لات قاغا ار وص لوک یبا ا کج

 -ور قرالوا صالخ ندتک الف 11 ۰ شلوا روبحم هغجاق هراغو هج دیا دایرف هسد «!رلیینجا

 . یدشلا تافو ندنرمق كرهلک هنسهحرد نج ندنراقح و نلک هنشاب شو دام

 حاصو ملح 1 کی 2 یتعلوا مق هنر تیرفظمنوچا بیلیف لزوک ینافو كسانسو اا

 ولرد 13 یهراغون طرف « شا وغل یزوروفآ EAR تیلیف نوجا ینیدل وا تاد نا

 ودرو هلیما نامهلف یچنشب هدبیلیف شل هز یاب هراغون هنن رزوا كلوب .یدشمها وفع

 هالداع و عفان تباف» هدكيبلیف یک ییدتیا ونع یبهراغون «الا ی .یدشلا بصن یتسویقسپ

 . یدشلا ناب یفیدلوا شراب هدرلثبشت و «هلتربغ سح رب

 1۹ نرو هجا وروآ نونو یتماقا هد( نوین وآ ( كرلاب اب هلا یدصق ءوس (یزات آ)

 نون وب ٤ هنتاصارتحا كرلاب اب 2 ندرصع یجدرد نوا A و .یدا زئاح ییمها

 / تیم یلالقتسا رلتلم و رلتموکع «شلوروآ هرضرب كونوا هنرلالخ تیکاح یئراق را
 .یدشلردلاقندانروا هدرلت وق م و تاصارتحار ار لکن وب .یدرلشلا

 قنص(یرهیلاوش دبعم) ایو هلییمات . یدبا ینراهم رثا كنهرافون هدیوغا را هیلبیمات

 شلدبا سیسأت هد( سدق ) ارکوص ندنرفس بلص لصا كلبا نوجما یبهعفادم نیطسلف
 -وا رهیلییمات ارکوص ندقدقیچ ندلآ نیطسلف هلا سدق . یدترابع ندرارکسع بهار
 هب هرات بیلیف لزوک .یدنکنز هداملاقوف تسچ وب .یدرلشلک ه هسلارف هدیغوجر و هبانور



 ۳۰ هسنارف

 صالخ هدنقع ینف و ایاپ .یدشلوا قفوم کمر دا فیقوت یاب بیل هترزوا

 یسوقسپ ودرول تلف لزوک هح دیا تافو ارک وص تدم رب زا هدهسلا شلوا

 هاب هداننا و یتح «شمریدشلر, هد(نونوآ ) كردبا باختا ابپ یامهلق یجنشپ
 لزوک «هعقوییاو .یدشمتاهدلآی راتورتهدهژرلناهلرءرب دا وغل یفنص(لهلسم اب )

 بوسنم هتنادناخ تعیاق هلیااسبلک هقبقل اف .یدبا ندنمیاقو مهم كا كننامز بل
 . یددوجوم فالتا رب مظع هدننسب رللارق

 ناتسرخ تیاغ) هرللارق بونا ۱

 یرابهار رالارق . یدشمر و یاونع (رالارق
 هلتهج دارفاو هراب هدرل.هار «راردىا هعوف ادم

 رارهکنو . یدرارون ولو هدتنواصم هرللارق

 هدنتل | یمکح كناسبلک هدنروص یگاد رللارق
 كرلاباب هلصوصخ .یدرا زمسا لمح ندقع ولو

 ولرد رب هنسمسا هلخادم ه هلخاد روما
 یا كلراش یرا

 ناسونا جنحوا یتح . یدرازالوا یضار

 چیه هاپاب كراسوقسپ ینولنس «شمهتسیا قلا کرو ندنفنص نابهر یهدهسنارف
 كرللارق ین رایدنک رلایب هداطسو نورق . یدشمتا ضا ی رامهمردنوک یش رب

 .یدرلکهعوقو رلفالتخا یاد هدننساپاپ هلرللارق ندسس و .یدراردبا دع هدنق وف

 کرو ندنفنص نابهر هدا سح جاشحا هب هراپ بلف لزوک هد ۶6 ۱

 ی رامر و هزاب ندالوا یسهدعاسم یدنک كناهر هسلا ابا . یدشمهتسلا 1

 شوموکو نوتلآ هنجراخ هسنارف لباقم کو سلف لزوک . یدشلا منم هلتدش

 هسنارفایاپ هد۱۳۰۱ طقف .یدشمتا تقفاوم راجانراخ اپ «هحدیامنم ینسالراقمح

 یهسهسود رار ندنرلهدزوک یدنک هنیرهش (هساپ ) ندالآ ینسهدعاسم كئلارق

 ریدتا ماماهللسهطساو هراغوتهدموناک یاذ و هدلارف « شمتا بصز سومقس)

 یرلهرآ كسلىف هلبا اپ هنیرزوا هلئسموب هتشيا .یدما یدصق ماهناو طقف .یدشم

 هدنهیلع یاصارتحا كرااپپ نوحما كمتبا بلج هنسیدنک قلخ بلف «شملجآ
 هسیدن؟ شما زوروفا یلارف كرهلتدح ندنو ( ,یدشتا رشت ا

 .یدشل |خسه ی تقادص E لارق كنس هل هسراو ناتسرخ ردقهب عبا



 یوم خیرات ۳۹۰

 .یدردیا ارحا هدرلتان وردف اص ترش ب>وم یک قماقس ی رلقایآ دل رلرحلب د نوجا عضاو

 كع اکوا ءرلآ هنس هرس نیا ر ثولم ییدتا ترف كمومع هدماکنه وا «یئولنس

 .یدزاعوق یثرب هنآ یني هکدمربدب

 هدنن اعلعت 4 یول .یدشمزاب همانتاملعت 3 هدنزرط (تاسردی) نوجا یغوا یول نس

 لثاق لو برطضم ا و ابلق «هارتف ! مدالوا زبنع» 2 یدروننولو هدایاصو وش

 مدراپ رد یب داک ندكلأ هرلن و ۲ نوسلوا محر و مجاح كيلق ىشراق ہد رف یھ كند دل وا

 عل ؟ پای یش نالوا قبال هلارق 17 كهسرولوا كج هک هه یرادمکح تخم .ر و هق دص تا

 یول نس »¢ لوا و وط امد یثراق ام ۰ تا باق طور هحرد كوص هتماقتسا و هتلادع

 تاعر هلروص نع هنقوقح یدنکه دكسک نه ههسردنا تاعر لصن یدک هفت وا

 ییالوط ندن راکدر دلوا یناشواط هطآ چافرب هدیامروآ یروسهس شوف :یدردنا وزرا عا

 كأ مادعاكرەردتىا فرقو یرورن هس «لارق ۰ یدشمردشا مادعا قحوح چوا هک احم الب

 .یدشمُک زاو هنرزوا یطسو كناكداز نونو تیام «شلا وزرا
 نوجا تلادع نما هدیول,دناقلانف یشراق هنسیدنک « هنلغوا هدنناملعتع یلولنس

 و حلص > ردنا هیص وت ىنسم ەم | ترگام 4 رح هقداراو هطساو را هقشاب كج هل دا تعج اص

 تراقحراحود کو هحنبجوم ماظن یغیدوق كني ول نس .یدرلبا وزرا هحرد كوص یلاسم

 ۔زوا فرط یکی ایه هدنف رظ تدم و لارق .یدنمهدىآ مایق هرات ذخا هک رنک نوک یرت رهن ها

 دیاش . یدروولو هدنتلآ یە اح كلارق هد فرط ییآ یھ ہداتئا و « ریشیلاچ هغمر دشال

 ش | نایصع یثراق هلا رق نامز وا هسرولوا كج هدیآلالخا ییهکراتم یر ندنفرط هدهرص و

 ۰ یدروولوا ببار ندنفرط لارق ینازاحم «ریل دیا دع

 تمرح ر یثراق هلارق هافبک نه یقابضف هب ذاح «ی اعر هتلادع «ققفشو كن ول نس

 و هدنلخاد هسنارف ۰ یدرلبا راختفا هلقل وا یبا كني ول نس یراه یجنج وا . یدردا ادس

 هرتلکنز اهل ییردهرف یجتکیآ روطاربعا «یدردیا داقتعا هنتلادعكني وانس سکه هدنج راخ

 |رکو صهنس یدبرکی ندننافو تح .یدراردیا باخم امکح ینیئولنس هدنره رام نو «یلارق

 . یدشلا لاخدا هنسهرص (هزعا) یییول اسدلک

 یسهعفو مهم كا ( 1۷۲۰-۱۲۸٥ ) كنیرود تلف یجنحوا ا
 بملمش لے
 وا تراع ندنایدا هتنهاگلام"لارق كتفلتنوق زولوط ۰۰ 2

 .یدبایامهبا میاقومهملا هسیایامز سلف یجدرد نانولو زاح ینقل ( لزوک )

 داکلام وص یهدهسنارف كنبرللارق هرتلکنا نوحما نبمأت یداحا هدقللارق«سلف

 تلف .یدشهالشاب هفلا هدیرلرهش یهدنفلتنوق_ (ردنالف) «شمتا طبض هدین راه
 لوغشمالا اتو یجزکس اب هدندفرط رکبد نکیا هدکملیا ارجا یرابرحو

 ییفوت كتر ندرلس وقس طو 6 شمالشاب هد ۱۲۹۱ فالتخا و .یدروہنولو

 كنوب «شمتازوروفا یلارق كرديا هلخادم هنسهملخاد هرادا كغللارق ایابهسرزوا



 ۳۰۹ هما رف

 هدنشاپ رب نوا نامز ینیدلوا فلخ «ینول یجنزکس یردپ قول نس ۶
 لىتساقود شنالب یسهدلاو هنر 8 هحل وا لاب هدشر نس . یدبا فو یس

 هدننامز ینول یجنزکسو سود وا بلف ركيز .  یدشلا تموكح قالا

 كنادناخ و هبلعءانب . یدرلشمالشاب هغلوا كانهشیدنا ندنتایقرت كننادناخ تەماق

 تصوف یتنالوا مو تدا 7 هتموکح تخت نوجا قمرف یذومو تردق

 كاتساقود شنالب كرانالوا لخاد هداحتا یرلکدتبا لیکشت طقف « راشا دع

 هنیرللما هنیرزوا یتیبولفم هدنسهیاس یتاتمو تاب
 . یدرلهمامالوا لئات

 یتدلا هنلا موکت هزادآ تادا:
 شک هبلغ «یرتاهجنج وا یلارق هرتلکنا نامز
 کا)هتسخ رب لتدش ارک وص تدمر ۱۷۲ )

 ضالخ ندکلهتسخ قول . یدشلوا را

 دهع هنسا رحا یرفس باص لها ر زام وا رولوا

 و زمتا ردا تفاع هداما نوحما ینیدلوا شمش

 یسافع كدوث تنوق ه( رصم ) هد۱۲۸ یو .یدشلا رادتا هرفس
 زکای هدنسشراق یرلودرا مالسا طقف «شمقح
 .هدیا نابیرک صياح هلبا تاج دف كرلدیا هلسرپسا یتح «شمالاق هلقل وا بولغم

 هدهاعم رب ید هلا یلارق هرتلکنا هدنندوع هسراپ یول .( ۱۲۵۲ ) یدشملس "
 اد ء یتسهدادا روما كتکلغ هدنناننا تدمو ردق هس زکس نوا ترا

 یوچا ترعغ هنمأت ینسهمادا هلمقح كتو :حاص « یسارجا "یاع كتل

 هلارق یک ییدلیا عنم یرلبرح یصوصخ نلک هغوقو هدننیب راروینهس هاج زا
 نس .یدشللا نیمأت هدینسا لوادت هدکلام نوئو عبات هغالارق كناکوکسم داع

 هدرفس و طقف « شعا رادتنا هترفس بلص لها ر ینکیا رس ا یول

 .ردشعا تافو هد( سنوت)

 یفیدلوا یطاترا تدش هغلنابتسرخ . یدناذ رب روسج و یلعوس «یراب یربا یول نس
 یس هبص وصخ تایح هللا یسهیسایس تایح «ردا قیبطت ینروتسد كناسبع ترضح امتاد نوجا

 داب یرانبذا ینیدلوا راچود كناسبع ترضح . یدربشیلاچ هنمردبوا هتنایداقتعا
 زارا یشکا ۰ یدرردروا هلراریجز هنسهقرآ ءرالغاب رک رب لبق نغآ تباغ نوجا كنا



 یوم حرا ۳۰۸

 اطنالب قترآ .یدروسدا تلالد هنماتخ كئوادع یهدن یادناخ هنوژاطنالپ هلبا

 تهاق . یدشمالاق یرب هقشاب نر راه درو وا هدهسلارف كننادناخ هوژ

 لارف ناولو قازوا "الماک ندزکد « راشلآ ررب قوح رب ندرانا ینادناخ

 . یدراشل | دیدم ردو ه یسالطا طع رحمو شنام یس ناکام

 انش وریک هب هزرابم هللا یلادناخ هن وژأط الب یرلتیقفوم و نولو كننادناخ تەب اق

 شعب اکو طقف ٠ یدشلکی رلبا ندنتراهمو تناتمو مزع كتسوکوا بیلیق هصافاب و ندنتقالل

 < یدلکد ردق یددنوراوک یردق و ذوق كرا ه وژ اطن ال, وا ىدا یع دراي هدكلاوحا

 و .یدبا لکشتم E ENE زلکنا یک ینیدنولو قرفتم تباغ فلت کس

 یک (هردنول) و (ودرو) «(نآ ور) ه د صا لوا .یدلکد دوحوم هطبار ی ی هدا رلتم

 .یدراروتسبا قءلبق عیطم هن رلي دنک ینکه ءرلروس دنا هلم اعم هل دش تاغ ره وژ اطن ال, 1ا

 هنب ر وهظ رلن اصع رخ EN هصاخاب لشعا قیوشت هن رلماع یدنبک یراهسنک قوحرب قح

 هنو ژاطن الب ا . ىدرلشملوا ببس هنسالوا لئاز كنرلتوق و ذوفن یهدهرق كرهر و نادیم

 هنن ردن هلس دال وا» راد هرو نالسرآ یح .یدراراشا هل رفانمو توادع اد یادناځ

 . یددوجوم توادع یر ندهتوا هدنندب راشدراق .یدشعد «ردتداع هدز یسامالغاب توادع

 یجنکیآ یراذبر هرو PE ۰ شا هدافتسا ندرل:وادع و E تهاق هتشیآ

 .یدشالامعتسا قرال واداسفتا یراق هناژیرو رآ یلابناترب «هراشریناژ زرسدرو هه یرناه

 -راق هرلهنوژاطتالپ ًابرغو الاش یضارا نان 4 و هدنسهرادا كننادناخ تماق
 -وژسلا هدورفوط هول یک ییدلیا سک تعسو هلراهبراحم نلیدا ارجا یش

 برح یرلکدلیا ارجا یشراق مراضنار نانولو هدنسهرادا یت وق (زولوط) كرلاو

 هدارکوص اهد .یدشلدیا هیمست (قود غنال) بیلاوحو .یدشلا عسوت هدنسهیاس
 بلبف . یدشالا ادس تعسو هژرلارتشاو راجاودزا هدایز ندرلپرح هبلارق "یضارا

 ءیراتهج (اوومادناو)و (اووطرا ) كردیا جاودزا هلباون ههود لهازبا «.تسوکوا
 -اخ تهاق .یدشلآ ینلتنوق (اوولب) هدلمتساقود شنالب یسهدلاو كن ول نس

  هدنهدادا روما ربارب هلکمتا میسوت هللا تاحوتفو جاودزا ی راهناکلام ییادن

 یبرلذوفو تردق «رریدنرآ ینراتورت عیانم یتعسو كراهناکلام .یدراردیا مظنت

 ذوا «هفعالک | یترامام هراروبنهس قافوا هدهاسو هدرللارق . یدرلیا دییزآ

 نس هصاطاب یذوف كغللارف . یدرارولوا قفوم یالوق اهد کما ارجا ین را
 1 یدشعا ها هدننامز بىلىۋ لر وک هلا ی ول



oV هسنارف 

 - وو ردنالف ندنرلعبات كنلارق هسنارف هداحنا و « شا لیکشت داحنا-رب یشراق

 ارکوص اهدوراروینهس یهدنراهقطنم ندررولو اقلب « نامالف هللا یرلتنوق ابنول
 یداحا ابوروا كليا «داحا و . یدراشلوا لخاد هدوطوا یجدرد روطاربعا
 رلهشیدنا یک هن هدنرزوا یراوشموق كاتسوکوا بلش « یلکشت ككداحا . یدبا

 .یدروسدیآتابثا هد یتا هج رد كننادناخ تهاق یکی یدتنا تلالد هاربا ف
 كوو هد(نآ وموا شور) طقف .یدشعا ضرعت ندنفرط (وژنآ) ال وا ناژ

 وب) هنیرانمشد نولو كتسوکوا پیلف هدهحبش یک ییدلدبا راجود همازهنا رب

 هدهسنا رف یربخ تیرفظم و ۱۲۱(۰) شما هلغ هد(نیو

 ن نم كليا كنسنارف . یدشعالشبقل [ هلل رسه لاک

 8 تیرفظمو .یدشلوا (یتبلاغ نیوو)و هتشيا یت رفظم

 ۶ كنوطوا هدابنالا :یدشل ادیلوت هدهسانس جات مهم كي

 هدنملع ناژ رسدرون هدءرتلکنا یک ییدلوا بس و

 ك نالن هسلا و «شعلا دلو ناصعرب

 .یدشل انمأت یماودكتلاسمو حلص (۱۲۲۳)ردف هننافو

 لارق (۱۲۲۵ - ۱۲۲۳ ) ول یحنزک س ارکوص ندتسوکوا بلف ۶
 فده هنضرعت كسرتاه یجنج وا ىلغوا كاز رسدرو لاحرد هحنا وا ی رول سس

 هیئول نس هرخ الاب یرناه « شما بولغم نیراه ینول یجزکس . یدشلوا

 نس . (۱۲4۲) یدشلوا روبج هنیلط هکراتم قرهبمانازاق ین رب چیه هدیشراق

 هبهبعطق ةلاصم یهکراتم و (۱۲۵۸) هدنتدوع ندنرفس بلص لها رصم قول

 اسا كل ا اوا تحعر هد یلارق هرتلکنا هللا یرادالوا » و كما ليوحت

 وا هحنج وه هدهاعم وب . یدشمالاضما هدهاعم ر هدسزاپ هنسرزوا كنو « شم

 اکو ء كجهدیا تغارف ندرارب ییدلبا طض كتسوکوا بیلبف یرتاه یجنج

 «ینول نس . یدکجهبلیا هداعا یرارب ییدلیا طض كما نس لباقم
 كرت ییالوط ندنتحم هتلاسم و تلادع فرص یرارب و هدلاح یندلوا رفظم
 یاو ( تلاستا هی هبک اوا ید رد باب یالوط ندسس و <« شا

 ۰ یدشمر و

 ینادناخ تەاق هدر و كم رح كلبا ندب رلب رح هیت رو یسەدهاعم سراپ



 یوم خیرات ۳۰۹

 تناها ندنفرط یساضعا همکح هحنشا تباحا هئوعد و ناژ ءشمهتسیا
 هنسازج كالما زو مادعا هدنقح ناز ماظن بجومر «شلدیا ماها هللا ناصعو

 هایدنامرون لاحرد بقاعتم یرارقو تسوکوا بیلبف .(۱۲۰۳) یدشلرو رارق

 یاراییاخ وتاش) هدنرزوا یرهن (نس)ارکوص ندهرصاح یآ ینلآ «شمنا البتسا
 :یدشعاهرصاح ءدی(نآ ور) كردالاغشا یرارهشلشابیللب هدمب :یدشملا طض

 (ندنیاتک تارو رب هدسراپ) لراش زسحاص

 ندنسیدنک یسلاها نآ ور هلتهج ینیدنواو شما رارف هبهرتلکنا هدانئاوب ناژ
 كنسهصام مرطش یناژ یراصخیمن ككرالنآ ور طقف .یدشع ولو هدنلط دادما

 ندا » : نیزرسقمر دلاق ند و وا ینشاب یتح ءنار . یدراشلو هدنشاب

 ا با ردف ییدلک دیزکلآ بم: زدند راغ لاما دادما هدنفرظ نامز
 هلماعم هلیا ماح هرانا هدتسوک وا پیلیف « شلوا میلست رایلنآ ور نامز وا «,شعید
 هرارهشو هراروبهس هدهدکلام راس اهدو (نهروط) «(وژنآ) ارکوص .یدشلاا

 دقع ناژ هحدبا بلج هتعواطم راد یتسهلج كردبا تکرح هلتروص نع یشراق

 ۱۲۰۸(۰) یدشمامالو هراح هقشاب ندحلص

 هتسوکوا بیلبف « ناژ . یدشمشبقلاق هفلا ماقتنا ناژ ارکوص یآ ینلآ



 ۳ ۵ ۵ هسنارف

 ر « هفعای هدقانایرب هحنجوم یداع كنامز وا هدیسکیا «6 هدهجردوا. .یدشٌما
 هنسودرا كتسود کیا و یرااه ینکیا تیاهن . یدراشمالشاب کم كع هدباق

 هدكناژ زسدرو «یلغوا لکوس كنحور» هدهرص وا « (۱۱۸۵) شلوا بولغم
 هنسجآ تییولغم هج دشا ینکیدلیا قاحتلا هننارادفرط راهرو تسوک وا .بلف
 فدا تاىح كر هلا رادک | طرف ندا مانا

 تسوکوابسلبف هجنلوا یلارقهرتلکنا راشیر هنیرزوا ینافو كنیرناهیینکیا

 تلف ۰ ید كارتشا هنسرفس باص لها ینحوا هنسوا رار هلا

 یسراب» مدقم ندنندوع «شع ود هب هس ارو ره زاوندنرفس بلص لها کوا

 یکج هشا هاقو هللروص وا هدیسهعشو یضارا كتسدنک «هسردا هظفام لصا

 ینمشدهدنند وع ندب رفس بلص لها «راشیر ناكا دعو كرديا رل هراشرر

 یتلآ روطاریعا یراشیر هدوا ‹« شمشود رسا هنلآ كقود یر نانولو

 هروطارپعا نوجما قلوئروق ندراشید تسوکوا بلف .یددم لا ملست هبیرتاه

 هدنامز ناع زا فلکت یا هظواحم قرالواریسا یراشیر تورو هزاب لتلک

 كرت هنسیدنک یایدنامرو ككردیا هرک اذم هدلبا ناژ زسدرو یشدراق كراشیر

 . یدشمهل وس ینکجهر و هنسهدهع یغللارق ءرتلکنا هوا كما

 هحنلوا صال خ ندنراسا هلا تاحم هدف رب یلتاک راشیر هدهرص وا طقف

 ننهلهحش هلتسولغم هنس شب مام هسنارف « شلریآ ندتسوکوا بلف لاحرد ناژ
 شنلس هل دیا دقع هکراتم رب هللا یطسوت كنا تیاهن . یدشمشاوا هلراهب رام

 هتسادنک یفیدنولود هدنسوتاش ( سولاش ) راشیر هدارکوص هتفه چاقرب ۱۱۹۹(۰)
 داش یادف هدنروعوا كما طض یهنفد رب نلیرو رخ

 ناژ رسدرو هر هترزوا نافو هللافس لاک كراشتر

 هنوژاطنالپ تسوکوا بنایف طقف . یدشلوا رادمکح ېس با

 دناع هنشدراق كوو كناژ « هروترآ یاماتءهر كنسخارا یهدهسنارف كننادناخ
 هغمر دلاق نداتروا قراتالاقای هلا هعدخ یروترا «ناژ هنرزوا ی وس یغیدلوا
 شا فلت هدنسان روا یر (نس) ینشدراق كناژ هنرزوا كلوب .یدشلوا قفوم

 هوف یراق هران الوا عبا ةا «سلبق .یدشعا روهط هعباش رب ناز هنغب دل وا

 كما بلج هنیروضح یسهک اح ته سراپ یناژ هلنهج ینیدنولو ا نهللدع



rosیوم خیرات  

 هکلهنرب كوبوب نوجما یرللارقهسنارف میان رب ذوفن زئاح هجرد وب هقیقلایف
 نکم یذوفن وب نوجما یتدوجوم نیمأت كننادناخ تماقغوه .یدربلم هلبدبا دع
 یادناخ هوژاطنالب كننادناخ تماق هدر دشا یسصع .یدمزال قمرق ردق ینیدلوا

 ماع تباق رو هدنس راهوژاطنالب هللا رته اق . یدلمتح یلدا وع ندنفرط

 ۔امز ینول یحد قرالوا یسهحش تباقر و تیاهن .یدشلا ماود نقاي هرصع رب

 (۱۲ع۲) هدنرود ینول یزوقط برح و ۰ ( ٣١٤١ ) شمالشاب برحر هدنن
 یدوم كننادناخ تهاق . یدشلا لکشت یتسدحن رب كلن رح هنسزو .شلو ماتخ

 بيليف هدییاقو مهم لا كبرح « شتا التعا هدنسانلا برح وب هدايز كلا

 .یدشلا نایرج هدننامز تسوکوا
 و تناطف . یدشلوا لارق هدنشاب ش نوا تسوکوا بیلف

 و هلبح یتاطف هلاک كلارق و ندا رامشا هللا یلردم و

 ايم « تامولسد ر رو وشود هعا تاغ تبت کوا بلیف .یدنرابع ندهسسد

 هلشارد و کذرب كوو یش ییدروک قفاوم هنعفانم كعللارق . یدبا یمایس رب

 ۳۱۱ هداتتنا نساقو یار هقلوا نتمو دو« لاف تاق .یدردبا ر دقت

 تسوکوا تیلبق

 بلیف یرارصاعم . یدنا هام هجرد كوص هدکلا ثادحا هیات یب

 تقیقح . یدرلرلب وس یتغیدلوا نوکشود هتلاسم و حلص هدایز ندیهار ر كتسوکوا

 یرلکدتا وزرا هجردكوص ینرح یرارصاعم . یدا روسح تاغپیلفهسا هدلاح

 نوجما كما العا ینمان و قلوا رهظم هتسهتشن تیبلاغ تسوکوا بلیف هدلاح
 ماّرتلا نامز ییدروک موزل هلسساما تفنمو ترورض قحمآ ءزما وزرا الصا
 هنس چوا قرق « شا برح ًایداعم هلبا راهنوژاطنالپ تسوکوا پیلف . یدردیا
 ,یدشمهمریک هلضف ندراهبكلبا کیارب ناه سهراحم هدنتموکح نامز ندیا ماود

 نالسرآ یلغواكنیرناه یجنکیا ندراهنوژاطنالپ هدعالوا تسوکوا بلسف

 ندنسهناکلام یهدهسنارف ندیرناه یسایاب «راشیر .یدشما هدلآ یراشی ریلکهرو

 .یدروسعاتاشام ًاعطق هنسوزراو كنلغوا هسا یرتاه «رویدا بلاط یمسفر

 هدایزكا هتسیدنک «شلراص هحالس قرالوا یکلد ندنتمناع و كنيردب «راشیر

 ینمصخ «تسوکوا بیلبف .یدشلاا اجتلا هتسوکوا سلبف نالوا لمتحمیسالوایهظ

 لوبفهلتمیمص لاک یراشید كردبا ذاحتا تصرفرب لمکم كب نو نوجا كمزآ
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ror هسنارف 

 هد۱۰۵۹۵ هدیرا کی د :یسغا طبض ی٥ و كمولک قود ادنامروت هد ۸ یر

 ارک وصندییلیف یحرب .یدیا یسلدیا نالعا هد(نومرهلق) كى رفس بلاص لها كليا

 . یدشلوا لارق یول نامشیش بقاعتم ییئول (قینایوا) یحنتلآ نالوا رادمکح
 ترد زون وا كباس .یدآ رادمکح 4 یحاص ناتم مع « روسح ټا ءییول

 یسهناکلام هدنشافو «شمرک کما وع یردودح ناولو مدننسهب اکا ییسهنس

۳ 

 یهحلسا قنارف

 یول یجندب .یدشلک هلاحر زاملصراص قترا یذوف كلارق ,شلردشلر "الماک
 التعا هربندرب یذوفن كرالارق بوسنم هننادناخ تهاقغوه نامز ینیدلوا رادمکح

 لبا راوول «رونوئهآ .یدشما جاودزا هلبا رون وهلا یلایناتیک ۲ « یول . یدشلا
 كغللارق هدنسهاس جاودزاو لارق هلتهج ینیدنولو بحاص هبیضارا یهدننب ههربپ

 نت رفسبیلص لها یجنکیا طقف .یدشلوا بحاص هنسهناکلام نکن زا و و كا

 هسنارف كردنا دادرتسا ینلاوما رونو هلأ نامز وا .شغا قیلطت یرونوهلآ هدندوع

 ه وژاطنالب یریاه . یدشلا جاودزا هلا هوژاطنالب یراه ندنرلمهاآ كنلارق

 داکلام وب ۰ یدروینولون بحاص هلیما *(ایدنامرون) و (نهروط) «(نهم) «(وژنآ)
 كنراره ( دنور ژ ) و ( راوول) .(نس) هجمدبا مض ینلاوما هدكنسهجوز هه
 ندنحاودزا < شع ولو بخاص هیضارا ر یلثم ید كتنسهاکلام لارق «هدسونح

 .(۱۱۵ع)یدشلوایلارق هرتلکناهلبمان (یرناه یحدکیا) هد ارکوص هنسکیا

 ۱۳ , 4 دلج «یعومت مرا «قیفر دجا



oیوم حجرات  

 هلاق ندندادحا هدكلارق یک رار ور هس . یدروولوا باا ندنفرط رارونهس لارق

 . یدرونولوا رییعت ( یسهناکلام لارق ) هرار و . روولو یرارهث و یروناش «یسیضارا
 یغل هقود انوغروت و یغلتوق انایماش < ,یفلتوف | وولب « یفل هفود دن امروت یمهناکلام كلارق

 ۰ ردیآ دادتما رد هن | هلروا ند( نەھ و ( یفارا و .یدت رابع ند ضارا 7 راط هدنن

 هحلشاب هدنسهناکلام كلارق . یدرلیا اوتحا ىنمسق رب ك(نآ هلروا) هلا (سنارفود لیا)

 ندنو .یدترابع ندنرارهش (نآ هلروا) و (سراب) هدرلنا هکیدراو رهش کیا قرالوا مهم
 رکلرومهسوت «یددوحوم هد رلکل ر ور هس قافوا شمشدقبص هنسات روا كنسهناکلام لارق هقشاب

 كلا رق .یدزمهزک هدنسهناکلام لد كرادودح و لارق «رول ولو هدنلآ رادود دمح ماطر,

 و قیکنز زا دا ا گو و هدلارف یک یغیدلوا یوجوک كا ك رکلکب كوو ىسەناکلام

 هتشاب ندنو . یدقو رثا ندهراداو تموکح هدقللارق . یدا یئالوا یحاص ذوفن زا كا

 لشع لارف هدر هناکلام گلوب و ۰ یدلکد دوحوم 1 یک ینیدلوا هدننامز نالراش

 هدنلخاد یسیضارا یدنک زکلاب راما کیدرو كلارق .یدزاعولو رومآم رب چیه كجهدبا

 .یدرلب اهرادا یسهناکلام یدنکو ردنآتموکح هدنسهناکلام یدنکز کلا لارق «ءروولوا ارجا

 « رهب ور رادسد نالوا فاخ هتسیدنک أ تەباقغوھ

 دوه ید كا كن هسنارف بىلىۋ یجحرب و یر اه یر

 نامز ندبا ماود ( ۹۸۷-۱۱۰۸ ) نیقأب هرصعر كلارق چوا و .یدبا ندن رالارق

 ناردت را هدا زكا قفعض كرللارق . یدشلک روهط عیاقو مهم كب ها ات

 ندا باعا ی هباقغوه هد( نو و ) هک وح .یدا یسالوا ییاعا كغللارق .هط

 ظوحلمهدیرلما باتا یتسهقشاب ندنلغوا هدنتافو كت هاقغوه هرخ الاب كرلەسمیك

 و باح ا هد ارح اهد ییلغوا نوجا كما فرطر 5 و ته اقغوه .یدا

 كس دق هدرودوا .یدشردتا سا ده

 یردفلف و تا ع وه

 ناب ولوآ سپ ده .یدراو يسا كوو كى

 دع بوصنم هللا فر ط نم ال داع هک رب

 اهد ر یصن و رلناسنا نوجا کیدلدا

 و كن هباق غ وه . ید رل صمدی | خسف اعطق

 صالخهدنروصر ییطقیت ادناخ «یریب دت

 .یدراشمر دنا سیدقت ی رایدنک یدافحا نوتوب ردق هیحنلکهتسوک وا بلیف «شمتا
 اغوا هسزواحم كنهسمک چیه اتاذ یلادناخ تاق هسیا هدننامز تسوکوا بیلیف

 .یدشلدا دع هلضف وباد و قترا نوحا ییدناسک توطس هدهجرد جهيم
 کیدشلکهعوقو هنداحكوبوب ییاهدننامز بیلیفیجنرب ندنرافلخ كتهباقغوه



)۱۳۲۸ - ۸Y) 

 ردق هلک هنحشرات ۱۳۲۸ ند۸۷ یسلارف جا " هسلارف

 ترد نوا ندنادناخ و . یدشلاق هدننادناخ ته اقغوه

 «بیلبفیحنرب «یراه یج ر ره ور رادسد ته اق عوه :هدرلن | هک یدشاک لارق

 یحنح وا «یئول یجزوقط ىۈل ىج زك مس وا ن ایف یول بنک ءیئول نامشش

 یج درد و <« بیلیف یع:شد :ییول ی وا ۰ تیلیف لزو 8 یدرد ۰ بیلف روسج

 باق لزوک و یول یحزوقط هلا تسوکوا تلف هصاخلاب ندرللارق و .ردلراش

 ۳ هدیسهفاک كرالارق و ناک ندننادناخ تد غر . یدا تسها رود

 ینارئاغ تءاف غوش

 .یدراشلاتریغهکمر.دشا رب یهسنارف نالب رآ هجراب هحراپ یر ندننامز رلب ون هل
 ۰ یرلعمنم یر توقسا هلا یزکد لامش الا یغللارق هسنارف هدنسهنس ۷

 هزوم .توتسا ًاقرش «یرلغاط هن هربب هلا یعقوم (اغهربول) هدنلخاد یسضارا اتایسا ا

 راکلسارب ینرا اط ر قللارق نو و . یدیا طاع هلا یرلغاط نهوهس و ۳ نوئاص

 . یدنرابع ندراکاکب قاط رب هدسایقم كوو یسورغوط اهد .ندرلقاتنوق و ندرلقاقود هما

 قودر اب هرزوا قلوا کاح هدکلسا رب یھ .یدرو ولو لق "الماک ندن رکی دکب راکلسن ر

 هلارق اءاد طةف ؛یدرلاکد دودعم ندنسهعم الارق رلتنوق هللا رلقود ,یدرونولو تنوق ر اب

 .یدرارون ولو مبات





 2 را و وے
 تر رعد قّرشیابوروا کرت شو وات یا



 یوم خیرات ۴۸

 هدنقح (ناج) و (.دنه) یماح ندنوبفارغج هدتاه رصع ینش نوا .یدا ندنس وق

 ال ةصالخ) رنا رخ دارا دام رلخروم ىد جتا فلات را ی
 یرواشس هللا ءاطع نیدلا لام «( خم راوتلا ةدز ) ورا ظفاح « (ریسلا بيبح)و

 رکلادبع رم «(یمهمانتحایس ناتسدنه) یدنقرمس قازرلادبع «(بایح الا ةضور)

 یاتخعرات) یدنکشاطلا یعشوقلا يلعن دم ظفاح «(یخرات ناتسکروت) یراخت

 ىذألا كراررحو طقف . یدرلشلبا زم هلل رار ا یخ رات یهدنمان (اهکولم لاوحا و

 .یددودم» ندنرانآ مهم كا (همان ربا) . یدبا راب ندیا زی هدهجاتفح «یرادتقا
 .یدشملسهدا ترپهشهظفا یزاغلاو ایناخ (هوبخ) هدرصعیجد نوا ارکوصندر اب
 «شلدا هجرت "الماک هن راناسل ابوروا رارئا و یرلکدتک هدوجو كنساملعكروت

 هدرصع كوص هنسایحا كنحمرات كرو قرالنولو هدهقبمع تاعش هدنقح رلرا وب

 یایفشک رلحابسریاس اهدو نیدههنهوس هلیصوصخ .ردشع ولوا ترعغ هدایز كب

 ۰ ردشل وا رادم هح رد وص ه احا یت دم كروت و ینسهبفارر غچ لاوحا ناتسک روت

 Ve ¥ دلح ٠یوم جرات « وبمار سب وال بس لخدم هن رات اسآ « نوهاف نون هل

 فاع بس < ۳ دلح یوم خیرات «رەمابش بس ۵ دلج « یوم رات «نأاتشلوا ی

 كنموق كرو «فولدار س » دلج « هسامع تلود خرا «رهماه س ۲و ۲ دلح ؛رابخالا

 .اق رونی وا «رهللوم - قلم كروت 1 یرهبماو بس برا راد هنا دا لم



 EV یغفلروطاربعا و كنلروع

 «ییاسل یار ترو صاوخ هبفام عم ۰ یدشمزاب یزاب هدنناسل ماوع -یوس دما

 لا یا تاشرازادنکح لوغوم « فاصو و ندلادشر . یدآ ی
 ارکوص ندیوسب دحا . یدراشمزاب هدناسل و به یهخنرات راثآ یراقدزاب
 نالیزاب هلبدصقم نرد مست هک یدشلوا لصاح تبروبج نرد وا تن

 روغی وا به رارثا یک (ایلوالاةرک ذن) ۰۱2۳۷ (همان رابتخم) ۰۱26۲ (همانحارعم)
 ۱9۲ اعر یساهسا | رکوصند ۰ ءیدشلزاب هلا فو رح ویسهحهل

 یافورح یروطسن . یدشلدا هماقا یفورح ناراو برع هنر « شع ولوا وغل

 ن یدشع ولوا هظفاحم ندنفرط رلوحامو رللوعوم زکلاب

 وا رکذ هدرومت هدنناممیمایدا ناسارخو ربنلایاروام هدرصع یجندرد نوا
 یو روطا 5 س نرو دە نا مهمكا ى( تاكوزوت) كروي .ريليانول

 -اشدن هلا فطل عاش « ندلاءاہ هجاوخ « یادمهلا یلعدس ندنف وصتم «لیلخ

 .رددودعم ندرافلّوم ماسكا یارافدانسناینامرک دما «یدنحخندلالاک «یروب
 یحنش نوا .ردروهشم كم یسوماق كنرزج هلا یس(همانروع) موظنم كنتنامرک

 اف ناس كکب غولوا « ینتاه نهرادبعانالوم ندنوبقالخا هسا هدرصع

 (نونمهباالبث )و ( همان یابیش ) « یربک نیسح ندندافحا ارک نیدلامجمت «یراخت
 . ردشمتش رالاعو رازعاش ی یلاله یمظان (شیوردو هاش) « اص دمت یناؤم

 یاونریش یلعرم .یدیا یاوتریش یعریم ءامس كوو كا هدننانم راررم و نونو "

 هوشلع .یدناتاذ رب كوبوب «یدجوم قیقح كنا یاتنج ا
 هدنناسل كرو" .یدردا فطعهننورث ین روطوب كنا سكره .یدکلام ۵ هنابحمروط

 _ رعش لودبم و فنطل هدنسهحرد ریش ىلع ا راتعا ندح رات یت دالشاب هغمزاب رعش

 .ىدراشايەدلاحر د رخ اعادو روس یاتفو ربخ هرمش ىلع .یدشمانوا ندا داشنا

 .رد(نیتعللا ةك اع) ««سنافنلاسلاحم) (رارالا ةربخذ) ىرلرثا رومشملا كريش ىلع

 . ردشا صلخ (یناف) هدسراف «(یناو) هدمظن یروت

 هاا رارخا هتادبع هلايا یل وخر هدننابم قوقاخا اک
 دانا ساسا ینروتسد « ردعاهایم هیامرس هلاک, «مرقف » : هللادبع .ردنایاش هرک ذ

 ه(دنقرمس)هد۱2۷۵ تاذو . یدرلبا تابح راما كرهنیع ندالراتر قافوا «ردبا
 .الخامهما كرودوب هدروفغلاریماانالوم هللا نردلا حیصفانالوم ذك .ىدشملا تافو



 یوم خیرا . ۳:۹

 ردغ هیلاها هده یا ظوفحم هدندزن هدیرلنار تح « ینیدلا نیتاص قدنمهبنک دیدنک

 ۰ یدشلا ناس ید ولو رضاح هن هب هب وسا یلدب را هصیع نلیدا طض نوجا قمالوا

 هدندکمریتک هدوجو هبریخ راثآ قلعتم هه يموت عفانم رارب هلتمنصو تنز راثآ < روي
 نونو هدرملا یاروام . یدشلا قر هداعلا قوف تعارز هدننامز روم . یدشمالاق یاخ

 لاخدا ر ونکو تک هتکلع ۰ شا قر یعارز قوماب ۰ یدشلدا نیز هل ر لا اق یخارا

 هدهن رزوا 24 زین (سوزتوا) یک ییدلدبا داشک یرلهق رب اف دغاک هدیراوح (دنفقرمس) «شلدا

 نيج « ندنذوف كنبح قلخ ىلا یاروام یسویعوط اهد . یدشع ولوا اشنا وریوک رب لاص

 هدهاصاوم طوطخ هدننامز روع . یدشلا تربغ هجرد كوص هالوروف ندنر ات كنمزانص

 ۲۰۰ : ۵۰ صوصخم هنلق درایو هدهفاس نالوا ردق هز ربت نددنقرمس .یدلمکم تا

 .یدراو رلن ویساتسا لیریکراب

 E کا (راب) ۰ یدشلا ماود هدهدنامز یرلذلخ اروم قاس مسدو تا اشنا

 «یسهداج (زوریف باب) هددنقرمس .یدشلا رک ذ "الماک یرلهدنآ هحلشاب نلیدا اشنا ندنفرط

 اشنا ندنفرط كم غولوا < كشوک نزم هلراهحول روصم ی رارنس دنه كروي یراراود

 قرق « یسهناخدصر تب غولوا ه دجسم نم هل رامسر یراک نی ۽ یاج ازرم نیر دتا

 كأ ك( تاره ) . یددودعم ندینابم مهم كا  (نادبم غاب) یواح ییانب رب ےسج 9ام

 «یسها هدر ز «رولب یارس ءینارس تخ « هناخدغاک « یسهاب ریش ىلع یسهبعانص را | مهم

 كرش ىلع O ید رابع ندسایم راس اهد و رک رازاپ ء یهاش رازاب 3 هلو کا نوا

 تسما هجردهل هراراکتعنصو ایدأ كن دافحا روم هسرولوا قحهنل | هتفد رظن یغیدلوا هدبب دا

 ی رمش راکت ەنص ر هدابز كا (تاه) هلص وصخ . ریلی شالک آ لزوک كب یرلقدلوا شمر و

 قسوم ر لیکم هدتفاض ۳ نیرو هدننآررس كدرعس وا ناطاس هروک هنتاور رب .یدیا

 قسوم .یداكلام هدادعتسار یرطف هدقموقواقرش یراراکتعنص تاره .یدرو ولو قثبه

 .یدشلا قر تملص ةبعشو هدازلا هدناسارخ هلن ارملا یاروام نوجا ینیدالوا عونع اند

 .یدشلو جاورهغدلوا یربمسرناسنا هصاخاب وروت اممم هدرصع یه نوا

 كس رلماسر ولا یاروام .یدشلدا نایت هل رلمسر سفن تاغ AE كربش ىلع

 طقف . یدا كلام هب هنا راکتعنص دادعتسا ر كوو دازهم . یدنا دازهم یان كا

 دم لوق یرومشم ها كياسانش یس وم ۰ یدنمهدىآ ر وصت هاش ال یرلامس جنک

 . یققرشر یش هلص وصح ۰ یدا هام تاغ هدکم هل هتسا ورمی تاذ وب .یدا

 وا نبسح لوق هاش اذ یدرلیوس ینغیدلوا ندماقم یناه زمتشا ریدنشدا

 ۰ یدا دودعم ند راراکهتس رومشم كا كرود وا 0 دیس

 یاروام ۰ یدشعا قوه ه هعارا هدیاسل كروت هدنامز روم 2

 1 ا ل
 یس راف ناسل ءرارازاب هشاتفح یلاحر هاشا رود ندار وهظ هدرْلا رعد

 هحاوخ ییناتسک روت ییعاش كونو كا لرلکروت هسا لوا اهد . یدرازاعاللوق



 ۳۶ ۰ 2 یغاروطاربعا و كنلروع

 تاتتحا ندرلیضوار یاراو ندراکمحات راکرو . یدراسع نداغونو (قولاق)

 «ناتسکروت .یدرلردیا حیحرت هرلکروت تسر تب يسا هن یراثوب هدلاح یراکدتا

 ؛ هتشقاتم لب یک صا ر یرکسع یمالسا ند یراکرو مزراوخ و را یاووام
 .السا ماکعا املعو اهقف نشبتب هداراخ ٠ هنس زوب ماع « راما لوق ندرب به
 رود هداطسو یاسا هلروص و . ید رل شم شلاح همیمعآ هدنش راکرو ینهیم

 یراقیقدرظن رللاپوروآ .یدشلواترابع ندنسامالشاب كناطسو نورا هاقنا
 داراب رع یتلخ یطسو یاسا هدهرص یراقدالشاب کمر دزک هدرلتفا مساو اهد

 .یدراشعادع ددحر ی و كردالومق هلیلاح شا لکش لیدمت یتسهفسلف وطس را

 ها ور هاسدا كيتسالوعس یراه رکف تالاعف نونو ك راکر و" هدرودوا هماعءاس

 سویملطب .دیلقواكردا یعاسم زارا هداعلاقوف رلکروت .یدشلاق رصحتم هناس لع

 . یدراشملس هقیج جوک كب هنوطالفا طقف «راشمشلاح هابحا ینارق ويهو نەيلاف

 .یدشلآلصاح ینسک لہ قمریشاش ینلوب ادام نوجا رلنا هسا كمتک هنسپ رابا اهد

 رملایاروام هدرصع و . ىدا یرصع یر هارلکروت هرصع یجنشل نوا

 . یدراشلا هدعاسم هت زاما لامعا یشارتلکیه راثآ و اشنا رلاتن كراکروت یماملع
 ندهنآرو رب تمظع تایح . ندمولعو عیانص « ندماشنحاو تشز رومت هلص وصخ

 بقاعتم یرلب رح يدلبا ارحا روم هروک هشاور كنو یولاق .یدردبا ظح كب

 اولو در كجا ناکسا یزانو . کیدعهزتک راکتنم رو
 ۰: ویولاق یدشل رب دشل رب هرهراغم و هل هاب یهدنفا رطا رهش یسهلح ندنغا دم

 یعرکی «ییسهرئاد رانمداق «یراهجنابویرلیارس «ینزازنم كتساباب كروم هد(شک )

 نی سامو .یدشلا تراز یینابم نام نالوا هدکدا اشنا یرب ندهنس

 كنصخ ماین ایسا رلیذیحدروج الو لز دلاب «رل رم مم راع ر دلاق قس ازومءرلهرتادءرلوب اق

 .یدشمرشاشیتغحایای« ندننربح وب یولاق هک ید ملا بلج هحرد وا ی ريح رظن

 قیقدت رکف صاخ هنسیدنک « كراب . یدنا هقشاب نوتبسب یاشتحاو تنز كدنقرمس
 ولوط هلرلنالیجو رلنولکو س «رالیف ءرارانغابازف حرف هللا ( هاش دجسم ) ییدلیا روصت هلا
 - هتسخ « رالماج نزم راهعوا « راهعانصلاراد ناشیلاچ هلع كس نوک ره هدننورد « رلهاب

 هرهش رلهداج مظتنم ینیدریدچآ قراریدتس روآ قوچ رب ندلوصو ندغاص كروي « رهناخ
 1 قوحر املعو فاذصا یراق هنساملقس كراو و HHS یدرودبا شخ قاور هقشاب

 "یهلم « یفیدلوا یلام یدنک الماك تت هل یثراق هرلن و روم طقف ٠ یدرلشع ولو هدرلت



é4یوم خیرات  

 بوسنم هب یرادمکح ناداخ .یدشلا لاخدا هفلص یر لا یرلنا رو «هدلاح

 هعایحا تاسلوعومو كروت یسا تور با زا ی را (ناخراط) دوخابو لاحر

 ۳ 9 ر ا ۰ ۱

 و كر مع «یدشعا وغل الاماک یراد و روم نک راردا کشت یعمص نی ۵ فور

 یسیفوطاهد.یدریاسان روا دع بالقار كوو هدنسهعاعحا تابح كروت یاس

 .یدشل | عضو قفالح دوه هر ك ردا وع یتسهمعایحا تايه كروت کسا ءروع

 ءیضارا نعل را ( قان اخراط ) نونو « تواخس كلبا ییدلبا زارا هنفنص املع كروم

 ندنرازاتم كنافرش» دل فا ترابع ندکغعا ضيوف هاملع ینسهرادا تالولع هلا هزوححم

 هرلعماح «یسهرادا كناقوا «مدر و هنسهدهع كنا یس هرادا كرلمالسا نونو كردا باعا یر

 هدصقم ول . یدردا وزرا یت امر هب هش د بادآ روع .«یدبآ هدنلآ كنوا به یصن ماما

 هحرد وب رلکر و .یدرلبا تربغ هداشرا قلخ « ر ردنوک رلظعاو هراب وک و و e هيلع اتن

 لوبقهدنروصر عالم ید هرلنا رزعا نوجا یرکدکعت كلج وک هدتاعر هب هر د بادآ قنص

 :یدراویرکسع یضاف ۳ هدنوجما ودرا «یسضاقر نوجا یاهاروع .یدربشبلاح کمر دتا

 الما یغوح ر ندیلاها هدنامز زوع .یدردبا تلادع یارحا هلمف رعم یضاق ۹ و روم

 ناجم هلق نارك 6 ریلىکج هرللوح هح) مو رج ندیضارا یالوط ندنسالوا لولحم اب زا

 . یدردنا ریبعت ( سولوا ) هراهلیبق ندیا لکشت هلتروص وب روي .یدرولوا رو هغماشاب

 زکلای ندرلن و هرونولوب (قاعوا) قرف هد(سولوا)ره هجنیجوم یسنوناق تاحالطصا كروي

 ي یکم رکبد نالوا رااح نقح ( اغ ) ۰ یدروولوا شخ قح (انع) کیا نوا

 هدرادتمینیدن ولواناس هدنناماظن روع هدرفستقو رلز و «رون ولوا بصن یسر هلبق (قاعوا)

 لیکشت یننص ناکداز عون رب تورث بابرا هلتروص و . یدروولو فظوم هلیکرادت یراوس
 .یدرو ولو ننص ماوعر بک ندرلیحشیا و ندرلیح هارآ «درلنابوجهدر هقشاب ندنو .ءردیا

 هلردبا هقالع عطق ندننانعنع نيج یرلوروت یطسو یایسآ
 انص و تاسدا

 ا رک وه ندک دلبا لوق ىسەشد بادا و یس دم رجلا یاروام + جو

 تادا .هفسلف مالسا تدم ر نقاب هرصع رب ماع «یدراشمالشاب هایح ر ی

 نوتمس هغاربوط یراقداشای تیام «هکیدشللا لاغشا هحرد وا یرلذا ییانصو

 یاروام یهدرصع یحنح وا نوا ۰ یدرلشمالشا هفماع اط ین ر ر «رلشلوا ىج اباي

 نلک ند اطخ لإ یعارب اب لوغوم هلستفو هدلاح یرلقدلوا مالاسا یرلکروت نا

 سکعرب لاح و هدنرخاوا رصع یحتتلا نوا طقف ؛یدراربناط امناد ی راسنج مه

 قلدصتین راسارقدوجوم هلرلنا «رارالک | یتاسل كرلکروت یا رانو .یدشلوا

 .یدرازلا وزرا الصا ینعولو هدطابترا یونعم هلا قلخ رمشدو طقف « راردنا
 قالق رلناروطوا هدب عو ی رع لاش « یلنبح رثناروطوآ هدقرش هدندنع 2 رلکروت



 . هلوس زوس ارکوص تدم ر «شعا تیصو یتسهلوموک هناي كرانع-ینیدر دا
 هلتراشا ینساموقوا مرک نارق ههللاتبیهالنم هدا سح ینفیدلاق زجاع ندکم
 .(۱4۰۵ طابش ۱ع) یدشلا حور یلست هلتنوکس لاکو یعالک ۲

 لیلخ یلغوا كهاشناریم ارکوص ندقدنولوا ارجا یمسام هزانج كروت

 یقیسهسزخ (دنقرمس) كردا کر هنفالخ یسهمانتصو كرد كوو ازریم

 كنازربم لیلخهدایزلا نایصعو .یدشلا ناصع هنیلع درب ییلخ «شع وص

 ین دلوا بولغم ازربم لملخ یتح . یدشلک هعوقو هلا ییوشت كکللا یداش ات

 ملسٌ 4 هاش < شمهمروک و ا ړش ر هقشاب ندنسهرنم (۱ع۰۵) نامز

 . هد(دنق رمس) یاغرطدم ر وہشم لما (تب غولوا) «یلعواكخ یهاشهرخ لا .یدشلوا

 هرزوا قلوا ینهرع كنعاسم یهدهاخدصرو ۱(۰ع۲۸) شمرردتسا اشنا هاخدصرر

 غولوا (24٩ع) نامز یکیدتبا تافو خیهاش . یدشلک هدوجو یعوقت ( هیناکروک )
 یاروام «شعا راکفا رصح هاوو مولعكب غولوا طقف .یدشلوا فاخ (علا)كب

 فیطللادمع یلغوا هلتهج ینب دلواشع ولو م و رع ندم اتمو تدش كج هد طض یقاخ ر

 )۱٤٤۹(. یدشل وا بیس هنلتق كردا نایصع یشراف هه دن"

 كم هاب رات كنتندم برع نوتفو مولع هدرپملا یاروام و

 ندا لکشت یتساسالاسا كسندمو .یدشلا راشنا هدایز یی ر ہر ی وام

 هن(قاسای) كزیکنج ی(تاکوزوت) كروي .یدبا ی(تاکوزون) كروي «نوناقمهمكلا
 كتموکح یک ینیدلوا لوئسم رادمکح هحنیجوم یماکحا ك(قادای) ,یدبا دنتسم

 هنماکحا كقاساب « ردنا عاجا هعفد ر هدهتفه سلح .یدما هدهنسهماظن نناوق

 بص یر ندننادناخ نکنح هنر و كما علخ دادس نما ترج ًارظن

 .یدشادا قوت هتعل رش ی( تاکو زو )كروم .یدرون ولو راح ینلبحالص كلا

 هقح بانح قجمآ یی 5 ینیدالوا عبا ههیماظن نیناوق رادمکحهحنحوم هماننوناق و

 «رروک با یس(هدا را) « یسصحش یوزرا غیدنک و حس يه دوع .یدل وسم

 كروم زکلا یاتلوروق كوص . یدنمر و تىما ابعطق ه(قاسایر و هن (یاتلوروف)

 .یدشلدا دقع هد(خلب) هرزوا یداع كروت نوجا یاختا
 .:یدشع ولوا رکذ یمیسش هفنص ییانوا كنیلاها هدنشاب كا كنتاماظن روع

 یرلقدردنولو هدبوسنیع هلا یلاها هدینافرش یرلمالسا كروت یهدرصع یخ وا



 یون خیرات ۳:۲

 ندشاژ كا ی هملشیا هروع» :یدشلار وصت هدزرط وش یکی دلدا لومق هل ر وص ه هن روضح

 هبن زسهملشیا 6 یلکسا هادتسهقرآ ۰ یدشمااط هغد صاي رب قالراو یقلوق «شمر وطوا هردنم

 هیارفس نونو روع تورا و هالک رب ضا ںی رم هلا توقاي یسهب هدهدنشاب «شاق ر

 هکنوچ ؛ یدشعاذوچا كمروک یبا اهد ین رلیدنک ابلاغ هدیلو .یدلیوس ین راامثالقاپ هنناب
 هرم درب ارکوص ۴۰ ىدا هدلاح 7 قنقراص ادام یرلقاباق زوک هکیدشمالرابتخا ردق وا

 یمردن وکر لهده هلو .مردبآ مالس هزکن رادنکخ وا » : اب اطخ ها رفس نو و «شلویعوط

 را :یدشعد « یدبایناک یرلمردنوک بوتکم هدر و یرازس زکلا .رل يدا يلم هما تجز

 نلکهکمهتسیا یر و یجم و هنمح RS هليا سح یش وا فلخ هنغل راک یاتفح

 هدنغاشآندنرفس نیح كن راریفس اہ اسا «شازتک هنر وضح كروي هدهرصوا ہد ید ص نيح

 هیدشع ر وطوا ین راریفس استایسا هنس رپ اھ سم نیح لاحرد دوع نروک یرلقدروطوا

 « شا یداع هدهدننامز روي تابسانم دوجوم هدننپب رلیلاوروا هللا رللوغوم

 رازسنارف یشراق هرلبلرصم اماد هدنادخو نازاف ؛نوغرآ ءاقابا نالوافلخ هدنارا هوک الوه

 ندکدلبا لافشا یتعقوم كرلناخ کنج هدایسآ روم . یدرلشعولو هدنشبشت قافا هلرااپاپ و

 هدهرقنا نح . ىدشملا تریغ هننیمأت تصلاخ و قافنا هلرازسنارف هدنملع رلیلن مع ارکوص
 یشراق هنسودرا لن مع دنا ونک رفارف 6 تولا ییدلبا زارحا یثراق هدب زی اپ مر دلس

 ۔انم هلا لراش یجنتلآ روع . یدیا هدنسهاثم یاقتنا كنهيلک تعزه یرلقدلوا راچود

 هافر هدنسهاس ترا قع ناهح» روندیا بلط تراجم بابرا ندرها رونولو هدنابس

 مر دلس كروي هد وتنکم رب هناراکتافتلا ینیدزاب هرو هسیا لراش یجنتلآ .یدروسد هرولو

 یرارجات رازسنارف یک ییدلیا تاکیرمت ناب ییالوط ندترفظم یکیدلبا زارحا یشراق هدیزیاب

 : . یدروبنولو هدنارکشت هدیالوط ندننادعاسم یهدنقح

 ندسس و . یدلکد نما الصا یشراق هنبح كنلرومت

 روت ندنراتماقتسا (قلاب یتلآ) و (قلابشب) كرلیانیچ
 تکرح قرایالپوط ینررکسع هلجسلا ىلع نوجا قلوا عنام هنیرلا ضرمت هناتسک

 قوسمهم كا (۱2۰6 لوا نوناک ۲۸) زمنا ردا تکرح ند(دنقرمس) رويت .یدشلا

 یر مس لوص كروم

 وص « باس ندقلن وعرو طقف < ۳4 هنعق وم (رمس) نالوا دودعم ندنسهطش شجلا

 الف یدمطلروعت .یدشمشود هغاناپ هرزوا قمامقلاقاهدرب قرالوا رثأتم ندقوغ

 نسا EE روج نامز ییدهلوس یغیداملاق دما التصا ندننابح قترآ

 فلخ هنسیدنک روع .یدشمالشاب کمه وشود یش ر هقشاب ندنتمالس كنحورو

 لکوس نانولو هدناسارخ ارکوص .یدشللا ناف یدحرب یوروط هرزوا قلوا
 رسم ۳ تک كمر 5 یا طقف «شمهتسیا راهعفد قوح ر یخهاش یغوا

 نوجا هکر دیسیرم «ه(دنق رمس) كنسدسح هد رلمد كوص روج .یدشمامالوا



 ۳:۱ یناروطاریعاو كنلروع

 پاش هوقو دالا قراخ هلا ییدلوا هدنشا یا ف و

 هدد ررض یراناملسم دنه هدایز كا ند راکفا تناتم و كروع . یدروسدا زارا

 تاذ ر شما بلق طبر هتیمالسا ردق روم هددوم یاطلس (لهد) . یدراشلوا

 ۰ شما هبلغ زارحا كرهربع ندحیلق یرامالسایهدارو روم رار هلکنو .یدا

 هرزواقلوا یسهدا كتبرفظم وب هلیتفرعم هنس راهتسوا شاط ییدربتک ندناتسدنه
 .یدشمر دتا اشنا عماح ر هد(دنقررمس)

 «هدل ول | طقف یو تدوع هد(دنقرمس) هد۱۳۹۵ كنلروع ریو ر

 كنسلاوح ناحابرذآ نانولوب هدنسهرادا كهاشناربملغوا كونو ۰ 2
 تفالخیارحا كرد | لالاقت- | نالعا كرالحدمح ا ناول  ہدقا ع ییکیدتا ناصع

 ید کاک رفت هغ نزاع و طرا وط یش دنالقابا رانا رخ یهدناتسج ر هی
 یسیدنک كنلروع . یدنا هدنفرط رایلناهمع هدب رغ کله كو و كا نوحا روم
 قا هنسهدهع یفالخ روم . یدروسدا دع کوو كا كنب رارا دک مالسا

 یساملعاراخم .یدمرات هب همش وشودو بههدیساملع ربثلا یاروامیک ینیدلوا هدنرکف

 : یدرولا قلت( ماما ور اذان . روندنا دغ یژاتصااخ ر كوا ا
 یرصاعمهدنسهماننوناق یهدنمان (تاکوزوت) «شلا هراتعارظن یهطق وب هدروه کک

 .یدشلا هیمسآ ( موررصیق )ینانامز ییدلبا ثح نددیزباب مرب دلم یهاشداپ ین اعع
 .یدربلس هدا روهط فالتخا باسا قوحر هدننس یهاشداب یئاغع هللا روم هبفامعم ۱

 هد زاب مر دل هدکل ر هلا یرمشع ( ینو بوق هرق ) كفسو ءرق ندر هله زا

 كروت ر یتبقح سنگ نوک ّ یدشم ر دنالقایآ ییدضغ نونو كروع یسا احتلا

 هدي زا مدل ۰ شمهمروک قفاوم ودر و تایم نوا ییدتسا دع

 لباف رغ كنهرام هدر دق یسکع «یتمیلست كفسوهرق_هدوتکم ر ییدردوک

 هد هوتکم و .یندرد وک هنلاغ وکم كروم . یدو ۱
 .یدشلوا بس هنسامالراپك رحشت | هدم فرط ییا یسلردن وک راباوج هنامظعتم

 هد ع قت رآ | و قدکدشا ترفظم زارحا هدنسه رام نادم (هرشا) روم

 كمربتک هلعف ندهوق ی رکف یهدنقح تفالخ « شمالک | ینفیدالاق یشیا رب چیه
 . (۱ع۰4) یدشلا تدوع هنسلاوح دنقرمس و رملا یاروام نوجا

 یرنام یجنچوا هلجزا . یدروولو هدنابسانم هللا ابوروا هدروع یک ناخ زیکنج
 كر وي ویولاق ود ,یدشمردنوک قرالواریفس ییویولاقود نهلا تنوغ یور هروع لبتساقود



 یوم خیرات ۳:۰

 - رذآ نالوا كروت الماك یسلاهاو یاسل یرب ندراهنس قوح رب

 ندرلیناخلبایتح . یدشلواملست هلیسوزرا یدنک هروه هدناجماب

 دعاسمهدر اکو كردباےوزت هدم ریپ یوروط كروه ین زق «رادمکح كوص نانولو
 ( ۱۳۸۰-۱۳۸۹ ) هداسا ییدرک هنسهراداروم ناحابرذآ .یدشمالرضاح نمز

 یشراق هرو :ییکلا حتفهدیناتسن اغفاو ناتسحولب «ناتتسس فک رہلایاروام

 تمواقم نارا یسا لا

 هن اهفصا روم قیح .یدرومدا

 لها نونو هدانا ید رک

 هاب كنج رمد ر ؛تعنص
 ا یاروابقراتالب وط

 -رح وب « راشعا لتق ی را

 كيندروم ینسازج كنم راتک
 ءیدراشمروک هدنروصرب ضا

 ناولو هدنتیعم رويت
 اها قح یهفیظو وب رویت . یدنا یمالعا كتفالخ «یسەجتوشود هناکی كناملع

 هنآ را قرایالپ وط یراکولوب یلشاعم هلبا یراهیلاوش نوتوب هد۱۳۹۲ یتح . یدشللا
 هد(الب رک ) « راغلوا لئا هرلت رفظم كوو رابلرهملا یاروام نامزوا .یدشمورو

 هدیرلرهش (تیرکت) و (رکبراید) :(نیدرام ) یک یرلکدلیا ارحا تدابع رب قالراپ
 ۱ .یدرلشل | طبض

 هثدنک یرفس دنه یکیدلیا ارجا بقاعتم ینرارفس قاحیق كروهت
 ا هلرفس ون یاگرآ قم هزومت : قدا نیما اخ .داملاقرف س به
 وا اح هناتسدنه یتلخ رہلا یاروام هح رکف هلرلنا . یدرلشمهتسب | كمنا تعن ام

 كرانا ءقجاشب راقهرامادنه یرالس نوو «قجالوا وع یراهلالسهسرارولوا قحال

 هنسرارورغصاخ هکلکروتكناوذ ندالیکشت ینتبعم رویت . یدکحهدما لوبق یناسل

 روهظهبرکت یآ رب قفاوم شمهتسیا كمریو باوج كردبالافت ندع رک نارق زکلاپ
 ٩۲۰۰۰ لاحرد هشر و رارق هنیرفس دنه روعت . یدشمرو ین رارقزمتاردیا
 ۰ (۱۳۹۸) یدشمروق ودرا هد( تارشا ) قرایالب وط ودرا ر كلك

 ی رەس ہرارا

 هرج رب هدنعماج دایص دیس هدداآ دجا



 ۳۳۹ یفاروطاربعا و كنلروع

 «قحای) بقاعتم یرفسیبا يدلبا ارحا هدایربس نونج هلا ناتسکرو «شمالشاب

 یدشمر و تام هررفس هلمس 4 راح نادم قساب كرهبلب ربا ردق هس راوح ( لاروا

 ء هرہلا یاروام كردا انتک | هلش رفظم وب ر یدشعلزک ,ه هیسور ین وئح

 ا

1 

1 
1 
۳ 

 م

 هحناک | هدا رس كقلغت دم ناطاس

 یشراقهروع زارکت شماتقوط اوس هنسترد نیدکلا تدوع هنس رش دنقرمس

 «شماتقوط.یدشلا دده یاحابرذآ كرد ا درم ند(دن رد) «شمالشابهنازرابم

 فقاواکو كنلروع .یدا یامرهق هن اک یشراق هنقلخ ربملایاروام ار اکروت یا

 د یدشلا دع هفطو يعا فرطر نی کلم و شمار قا سه نوجا یتیدلوا

 و .يدکعد یوح كتم رش یبهملع كنقلخ قاحیق « كنسراکروت لاش هقیقطا یف

 :شعا روم هرارف ردق هایربس قراروا هرضر یطق هشماتقوط ءروع ندسس

 وا . یدشلآ سف  شنک هجوط ین رخ | لق كشماتفوط هد(نموت) ارکوص
 هر هس ور روهطوت و رملایاروام « نبح یسلاوح قاحبف ًارامتعا ندخح رات

 .یدشلوا ناشی رب هدنلاح ازحا قرفتم



 یوم جرات ۳۳۸

 نوجماروع «یتعحاص هسرزوا فالتخا نالو عوقو هلا سوروا كشدماتقوط

 كنلالقتسا روت ی رازقزو روم قترا .یدشلدیا دع تداعس ٌهمدقم ر كووب
 ملات هرو یرادمکح قاجیق . یدکیمدا را هداعرار نالوا یزو

 هدرلزواجحم قجالو عوقو ندلاش یشراق هنتیک اح قح كروت ارکوص ندقدلوا

 (رددناع هتنامز كنلروع) تاسیردت هد هاب

 .یدشمآ فطع تیمار كوب و هس رەس قاحیق.روع ندسسو ,یدتحهقلاق ندانروا

 < شولو هدمدراب كرءر و هراب و رکسع «شعا هاج یشماتقوط الوا زوم

 كرهرو هلینروص تماعز ین راتهج نارج و رارتوا « ناتسکروت هدهدنامز نع

 یاروام هدیرادمکح قاحبق ًارامتعا ندخحرات و . یدشمرد ولو عبا هتسدنک

 ندنکله عفد کیا یشماتقوط هروع . یدشمرک هنلآ یتسات كنناطلس ربلا

 ینسهطبارهلا رويت همدم اباستک | تردقو ذوف زا ر شرماتقوططقف شراتروق
 ینارضاح چیه كروي هداننا وب . یدشمورو ورغوط هناجمابرذآ كردبا عطق

 « شعازاق تقو هلراروط هنادیقال و رلهلاکم ءراهرک اذم هدهداننا و روع .یدقو

 لاک ایراقل ضاح نونو هددرص یسدنولو تسمرس هلسهئشن تیرفظم شدماتقوط

 هرفس هرزوا ثمر و تا هنس هم قاحبش قل را هد ۱۳۵ هروع ۰ ىدا



 ۳۳۷ یغاروطاربعا و كنلروعت

 هدابز كا یروع ۰ یدشع ولو هدششت كوو کیا قرهشوق هس رادودح ایساقفاقو

 یتاریثات قجالو عوقو ندفرط وب روی . یدیا یراکروت لاش ,ندبا كانهعیدنا

 ..یدروبتسیا قمشیلاح هوم
 تابح هدناربا .یدا (ناسارخ) «لح ییدسا ذاا فده هدایز كلا كروم

 یسارو ۰ یدشملس هد ا همادا ددو وم هد ) ناسارخ ( هک دلم ا ماود هام

 دودعم ند رهنح مهم كا كاسا هرزوا قلدا وم ندناتسز وح و ناساف

 ۰ شما قرت تعارز هدنسیاس یمالوا مظتنم تیاغ كرللاناق هدناسارخ .یدشلوا
 ورهم « رواش . دمشم .یدشلا تک تنلاما ر كوو یرلهش راف یلاخو حالس

 ی هدافتسا ندننور وب )ی روم .یدروسدا اوتحا یورو هداعلاقوف یر ر هش

 ۰ شعا E هس رزوا نیدلاثابغ ی ناسارخ نوجا شفا هتقد رظن

 ۱۳۸۱(۰) یدشلوا قفوم هطیض هلتلوهس لاک یآایالو نوتوب
 | رک وصندک دنا طض ی راتهح ناتسک رو و اب ردما مزراوخروع

 .یدروبولو یا لصاح ساع ه وعو ط ندوغوط هلا قاحىق

 1 ید دران دا لوىق لوا كلبا یسهالسا زا دین ی وج ندرلساخ کنج مقاو

 ل (قاسا) یا جوج یدا ۱ یئال یدذوه یهدارو كتبمالسا طمو

 كنهفلتحم ماوقا ناروطوا هدنرتکلع یک یرلکدتا تیاعر هحرد كوص هنماکحا

 یراکر و هرو ادم ما وقا 3 یدرلشل و آ روم ه هظفاحم هدی راماظن یصوصخ

 .یدزعا روهط فالتخا 5 م ا هکدر و ی رف و ۱

 نابضش یغوا یجنشب كنيحوح «هدنعقوم ( ارس ) هدنراوح اغلوو ییادناخ یجوح

 ندرلن و 3 یدروسدا دم مگ یارحا هد(عرف) روج یاغط 1 هدنابوق هلا اغلوو یاروام

 ابرفآ هنادناخ نيع « هجدیا تافو دلوالب هد۱۳ ۰۰ كیدرب ندا تموکخ قارا هدیارس

 روم یافط هدع رف هن رزوآ كنو «شعا هدهعرد قموکح روما هد(یارس) سوروا ناولو

 بولغم هد۱ ۳۷ ه شماتفوط .یدشل ار وهظ فالتخا هدنراهرآ هل | (شمتقوط) شماتقوط ندنلس

 ندنلس 4 (روطاربعا زاملصراص) یسیدنک «شعا تعج أرض هن اطلس ربا یاروام زالوارولوا

 وم ترذعم ر هن نوجا احتلا و هیفامعم . یدشلا احتلا ه هداز سالرب ر هدلاح یغیدلوا

 ندرظن هطقش قاچ یس ا .یدکلام ه یلاحور ذ ذوف رب كوو اعقاو روع :یددوج

 ۰ یجوح هری و ی هرزوا قلوا یاتم مق كرلنا و عبات هنس هل ع یاتفچ هن

 لداع دوم هدنسافع كتموکح هدنرود روع «هقشلاق .ىدشملا تعحاص هلتفص و هکناروع

 هظفاحم یتسبات امتاد روم هدهدرلتفاض هل رلن وک ماری اپ یک یفیدلوا ررم یمسا كناخ ناطاس

 «یدشمر دصابهرابو شع وقوا هبطخ هنما هن رزوا یسهبلغ هدی ز اپ مرردلس قجم آ كنارو .یدردا

 یرفس یا

 ۱۳ 4 دلج «یوم مرات «قیفر دها





 هدنس ولاق كنبارس كنلروع

 (ندنسولپات كنيغاحشهرو ییساو)

 یل> مهارا «یرکسع ةناخباتک یوم غرات «قیفر دما



 , یوم رات ۳۳۹

 هدیسیدنک یک ییدتنا ظح ندرارواکنج رو . ردمالغاص تباغ یلالضعو نوزوا یراهیاق

 یروع هدووژ لو ارکوص اهد «ردمدآ رب میجش ریلی ینلو كنا بلج تعاطاو تمرح

 درک ردق هنغالوق ینقوا . رانا هکیدیا هدنزو ییئوق ردق وا روي » : نکردا ریوصت
 .ردشعد «یدربلمالوا قفوم ردا ك کا اکو .یدراتآ

 سا ءقمراتروق یربلایاروام یشیا كلبا زمنا ردا دوف باستک | رو
 هرلقازوایرلهلاعو یرلکب كحهدوک یفلنامرهف ك(قاساي) «یتاروقح كرالوغوم

 رار هلا یتلخ بونج قرالوا هعفد كليا كنلروع .یدشلوا كمروکسو ورغوط

 , تراسح كورسخ و هه ek لورلك هدو : یدک ی رن (تراسقأي)

 .یدشلوا هدقفوموشاتشت یلغوا كنکب رہلایاروامر یدمشهثش ییدمهدا

 . رهش شب و ناتسکروت و یتلخ رهلایاروام (۱۳۷۰-۱۳۷۲) هدنجما هنس شب مام

 :شمهلب رایآ ردق هتترافرط (شیت ر ا)و (لاناراق) هی رلهتح

 , . «نامرهتزالوا كيسک | هدناتسکرو .
 نالسرآ رب راتاب هدنرب جالوق یه

 بونح كنلروع .یدشمالیو راهعفد ددعتم یتکلام كرلکرو کسا نهنوک وا هسد

 ر هدنمسا اغآ داشلد یزق كندلارق ناطلس هرزوا قلوا یسهرع كنیراّترفظم

 الصا یو نوناخ یاجلوا یسهجحوز سا « شما جاودزا هللا یسسن رپ یاتفح

 كروت کسا هلرلهرام ییدلبا ارحا یشراق هراهتح كنلروع . یدشماعاقصیق

 رازیغرقمالساهدراارهک ًارابتعاندخ ران واتح .یدشلاا هلازا الماك ین رانابتسرخ
 : یدراشمتک اب وشل راف هنسه 1

 سوی وفوق هدرایلنبچ یک ییدشا درط هنهان تیمالسا یرالوغوم رو
 الس (غنیم) هنر كنسهلالس لوغوم هدنیچ هد۱۳۷۰ .یدرارومدیا قییضت هنمان

 . یاروام نامزوا . یدشلوا لئاز "لماک نر طاخ كرلکروت نامز ینیدلوا مافی

 (قلابیلا )و (قلابش) هدنس نیح نایالشاب کما تابح ٌةداعا هللا یرلمالسا رہلا

 دارهلبکح ەتىرارىقزو لاعش «رلشهامالوب هحاسرب قجایاشای ءراشلاق بوشدقصی راکروت
 ,یدراشمالشا هکمروس یأبح قالبایو قالشدق ءراشمربدلا هزوک ینلقازاق

 ینغبونجو لامش یک ییدلیا وح یرلکروت یهدنرلهتچ یقرش لامش روم
 روبحم کچا قلقازاق یرانکروت نوو « رویسشبلج هوحم هدیراکروت یهدنراهتچ
 هسور ند دودح نح «ه (ایردمآ) ند(ایردربس) هدنف رظ هیس ی روج .یدروسدنا



 ro یفلروطاریعااو كنلروي

 نیزسنآ ندنفرطرلهسمیک ییدّساتراقح هلتقوكنيسح طقف «شما هدعاسنوحا
 .یدشمام راقنح سس چهك رەد «!یدلو نسازح تقاع» : هس رزوآیشدآفالتا

 یاتنحیلاوحو :یدراو یدصقم ندتع ولوا نالعا راذمکح هد(خلب)لروج

 روع ندنشدالوا عا هنس رل اطاس

 رباغم هنئاداع كروت هلتسسانم و
 . یدشمهتسلا كمهعا تا رج

 ندننافو كن هحاوخ سابلا كنار و

 ندرلباتفح ۰ (۱۳۵۲ ) ارکوص

 كهاش لباک « كرادمکح ر ردود

 نیما قیدصت قت اک
 یاروام هلزادنکح ون ی
 .ارحا وق ر ؛یمداخ رب هدرملا

 و طقف . یدشللق قرالوا ى

 تالکشم رب كوو یروع لاح
 کنوح شد هدسنخجا

 (۱۳۳۳-۱۰۵) كنلروع و كرادمکح یا هدهکلوارب

 . یدششار هاملع ینلح كنهلثسمو كنلرومت . یدیا هدنحراخ ناکما یساعول

 تحاص رب «نامرهق رب رومأم ها فرطنم هناحا یعالسا ناد كرومت هاملع

 . یدشمریودبا رکف لیدبت هدنجا هظلرب رویت جدا قیدصت ینغیدلوا نارق
 برضاکس هنمات افکت یندلوا جا هرس زابتماه ؛ناونع هب ردق هنامز وا روج

 سه هدتم وح ها هف رط 3 یرادبکع و یدمش . یدروت و قوا هطخ نر دتا

 یانعنع لوغوم و كرون يسا روم هقفط اف . یدرولوا شمر دشک د نوش

 .یدر ودا هماقا لرهرب دشک دهروکهنقوذیدنک یتانعنع مالاسا هی رب كنا روس دلاق

N a 

 .یدرولیا تشت کما هماقا

 برع نا ینمشد كوو كلا كروم یدروس ولو هدنشاب ید زووا هداننا و روم

 ¢ ىلنلا كسکو یلساب ها ءولر و هب روا روع» :یدشلا رب وص هل ر وص وش یتسامس هاش

 «قالراوو یراقامراب «شدنک یرازوموا ییناق یزو ¢ ضا قبر E ردیلشاب یربا



 یوم خم رات ۳۳

 یرله راح و ندا ماود هش چوا هتشلا . یدروسدیا كارتشا ه برام قرهشب راق

 ناتکروت « شعروکسو هنفرط هوا كن(ایردیس) ینقلخ هتح كنلرومت بقاعتم

 یدصقمو كنلرومت .یدشمالاق رثا ند رایاتغج هدفرط رب چسه ادعام ندقلاملأ هلبا

 یاروام احنا .یدشلواروسحهدهکعا شخ تازانتما قوح رب نوجا كما هدلا
 «شلآ یدنک یی(یوکدنآ) هلبا (شک) «شمرو هنیردار, معاف یتادراو كرہلا

 «شماع وق وط چھ هدنقرمس هلا ارام نالوا دودعم ندنسهبرا "یضا. ۱۱ كرل اتغح

 نواعم ی دیفح ثكنعزف کلا كرديا هظو اع یک كلسنرپ ا عو رشم هارلاروب

 هنسدنک» .یدقو یداععا چه هسردارب عاق كرومت طقف .یدشلا ناعت هلسفص

 ا ا مدروت وک هنسهبرت كنىدلا سمش ینانوحا كيو .یدقو مدامعا چه

 هنکج ها لوکن ًاعطق ندنتادهمت مردار, مماق . لدتبا نیم هزمغجالاق تسود
 یتیم ارکوص طقف . یدلیا نیم هعفد چوا هیرزوا مرک نآرق . یدتیا دهع

 . «یدّسا صالخ هدیب « شوزو و طقف . یدزو

 فیطلتهدین رب یه یک ییدردشلرب هفرطرب هلتروص و یرلکپ نوتوب روهت
 «یدشمالاقلاخ ندقمردن ولوب هدنتلا دص ر ینسهفاک هلتتفرعم یرلسوساج طقف «شعا

 یلاها هما روع هک یدقو النم ر چیه هحاوخ ر چیه ردق هارد ريس ندارد ما

 یمودرانمشدهکیدشمكلی راب ا هجرد وا یناسوساح رومت .ناسها قلسوساح هدف

 هک وا كالا ی هطبار یشراق هروع .یدتلوا قفوم هل | تام ولعم ییطق هل هدنقح

 هرزوا قلوا راکصالح هاکم یننص ا ا ک یخ یردار ما

 هص وت قلرادمکح هروعت هدهاش ی نداملع م یدشلا هبصوت یروعم هقلخ

 دعاسم كلاف ییدا ندعرک نارق كلروج . شعوو هدناقوت كرذبا
 هلکد و . یدشمر و رارق هسالعا قلرادمکح قترآ هحشوروک یکیدتا روهط

 مادینبدروق س یک ل و تر هار دم تاغ یراق هسرابقر رار

 یروع اسد و كسسح ۽ مار رش ندنلاحر یقمعم . یدشمهمشود هلافءا

 یفرطروع ك ردنا تره ندننسحناکدازنوئو نامز ین دن ولوالتقنوح ایم دوا رادربخ

 .(۱۳۹۹)یدشمالشابهغمالراپ ارابتعاندخ ران یتطاسهمل كلبا كروي شما مازتلا
 ینداع روت سا هدنرهش ( خلب) رو , ۱ /

 رہلا یاروام هلا هصوص مسام هرزوا ید رملع مر ى دوا لب

 جح یافا هننسح یردار ما هدارکوص تدمر . یدشع ولوا نالعا یرادمکح

۰ 



 TY یفلروطاربعا و كنلروع

 هلتقو « نوکرب هنی .یدشمالشاپ هفلوا امرف مکح یداش و قوش هدراهلیق نوتوب

 قرالوا مدان ندنناکرح مارهم ریش ندک وضوط هناتسدنه قرالیرآ ندرومت
 رب كنلروعت ءشمسا تدوع

 لوق نسح هناکرات هجردواهیر

 یا مارهب ریشهک یدشمرتسوک
 كکنلروعت . یدشع ونوا "الماک

 «قمراتروفینط ویتسایسوب نوت وب
 تموک> ر لقتسهدرهملایاروام

 طقف . یدنوجا كشا سا

 فاصوا ضعب یرطف یتسایس وب
 . یدروسیدیا نیز هدهلبا هنابسحم

 ۶ ۱۳۹۱۹ ند۱۳۱۳ كلروعت

 -دوقیرهلا یاروام ردق هنسهنس

 نکمتم هدراهتح نوجا قمرات

 ناردودحیم كتکلع «ه راباتغح

 هننطو < هراساربا نوحما ناست

 هدنوحا كمر و هایش ندحو

 رابراحم یشراق هرلکلکپ كوبوب
 هژراه رامو طقف .یدشلا ارجا

 هدننن یرهراحم لوغوم کسا

 ام و : یدراو قرف قوح كب

 یوسعت «راتلاسب یصخش هدراهبر
 قوس <« رونولوا زارا راتراهم

 .یدرولور کرا ًاعطق ندشا

 هدلوصا نانولوا بقعت نوجا لوصو اکا هکعدشکد دصقم و فده
 هعطق رب f < روسدیا  طبض هعلف ۳۸ ۹۹ كل روعت . یدروسدنا لدس

 هنسهدا رارکسع ًاضعب ۰ یدرولیا افتکا هلبا یطض كتالو رب ءاک « دوسزو



 یوم خرات ۳۳۲

 باج ییلاسها رویت . یدشمرک تقو هلکعوشود ییهرض ینجاروا

 هدكناملع رار هلسسهجوز نکیا لوغشم هلقمالرضاح لالتخا رب كلویوب كرەديا
 ندا زیب هلتفادص هناطلس تیاهن . یدشلا دبما ین راتجایالرضاح نابصع رب ید

 ی الم ا وب یا ارجا هفیچآ ندقیجآ كروت قرف
 دیده وب یننصاووژروب . یدشمهیا دیدهن كرهدیا نایب ینکجءریو هلأ ینسیدنک
 یللا یسیرای هحک «شلآ هتتصم یناکداززکلای رویت هحنلوا شالت راجود هنیرزوا
 كنودرار ورغوطهنسیدنک ندرلهتج هدهرص وا رویت .یدشمتا رارف هلایراوس

 یصرف هکمادام روم .یدشمر و یرارق لاحرد زمتشیا ردشیا ینکیدلیرلیا

 طیضییرب ندرلتبالو قیرط اس لا نوجا یسیدنک هدلاح وا ؛یدشمربجاق ندلآ
 ر هنارهام تیاغ « روم . یدکلاا ضرع اواتسا هباروا هدعب «كمشل رز بودیا

 قجالوا یسهعبت هدننآ «شموروق ی(ربثا یادوام) كردیا اربا هبساس تناطف

 د تنا كمتيا تناص ندنلواحو ندنسامغی كرارکسع یهدنتنسم قلخ

 « هنیونج ك( سوزفوا ) زمتیا ردیا عج یرابرسرس و یراقفتم نونوب رویت
 الو هلایرهش (راهدنف) «شمتا ضرع ه(ناتسناغفا) ارک وص اهدو «ه(ناسارخ)

 ینسهناکلام زمتبا ردبا طبض ییلاوح وب روهت . یدسشملا طبض هدنامز رب زا یقب

 نوحا كمهلس ین رکسع و یقلخ وآ «یتسم كرومت .یدشلوا لوغشم ها مظسن

 طقف < شمهتسسبا قلا هتعم یروع یسلاو (ناتسس) .ید راو یحاتحا هبهراب

 هدهبرام ون رویت «شمتیا هراحم هلیسیدنک لردیا فوخ ندننرهش و ذوفن كروهت
 هراب شدلا ندنغاا اع و هتنعبا (:یدشمالازاپ ندنغایا و ندشوق
 هعاربا « (روعت قاصقا ) هکروت هنسیدنک « شللق لاپوط ردق هبهجنلوآ هنیرزوا

 هد رلشع ای(نالرهمان)لردیا فرخت یمساو هدیراخ روم برغ «شغید (كنلرومت)
 ناما هنفیدن ولو كلام هدادسا هطق ر ناتم هدیوریگ تیالور هنأ كنلر ومت

 صالخ یتسأر طقسم كردبا طض یرہلا یاروام ی یتسلصا نطو «هجنلوا
 راضحا یطااسو هفاک نوحا لوصو ها و كنلرومت . ید ا ممعآ یمتا

 رويت « روملک جوف جوف راهلسق كجهدیا قاحتلا هکنلرومت ندفرط رب .ىدشملا

 . یدرومدا هده هرانو قوب هن راو هن هدنرزوا هدرومت «روبلوا شوغآ مهلا
 ‹ شمرو هنر کد یهرر «هس دلا فس اک » هسالرب قلغت یشو رس یتح



 ۳۱ 7 یفلروطاریعا و كنلروع

 نانولو هدنتسم كرومت . یدشمریو رارق هفمامالغاب دیما هثثش رب هقشاپ ندنحبلق

 ندنسابرقا يک یسهجوزو یردار عاق « ندراراکتمدخ هاب راشادقرا حالس «توق

 «شلراص هنجیلق لاحرد هالک | ینکجهیمهروک شیارب هلتسایس «روه" .یدنرابع
 هنس چوا روم . یدشلا زارحا تیقفوم رب كوبو هدهرام ییدتیا هليا لکت

 «هدرهنلا یاروام هدهرصو «شمرک تقوهلسارجا راقلراک ادفو راةلنامرهق هیو
 اخ قانامرهق و روم . یدسشعازاق ترہش هداعلا قوف هدنرافرط ناربا یتح

 وارد رب یفالسا یيدتیا دقع هلا قلخ بلا یاروام « هلبا املع هلتقو « هدنساتنا

 . یدشماماب و وا

 كنکیهرد ی هدهرص یندشالوط قرالآ هسک ر كننا یتسهجوز « روت

 هجا رللوچ قرالوا قفوم هغلوتروق هدندنراساو تیام « شمشود ریسا هتسهچب
 «شمتیناط ینسیدنکهراناقرهش راح هلراناکروت ییدتبا فداصت «نامزوا .یدشلاط

 الشاب هفلاوح هنوک ندنوک یتعم كزوم . یدشلوا قفوم هفلآ هنتبعم ینسهلج

 هدومت شاواب شاواي تلخ ناسارخ « یرایرسرس زہلا یاروام قترآ . یدشم
 كليا هروع . یدروسولو هدرابناراو رلکروت هدنجما كرانو ء روسدیا قاحتلا

 کیا كئوق یهدنتسم « روم . یدبا ناخ كرابم ندرلکجات « ندیا قاحتلا لوا

 :هرلنوت نامزوا» .یدشمهعیا ددر چنده قترآ هحموروک ینغبدلوا غلاب هبیشک زو

 هرلهبصق یهدنفارطا (اراخم) یزس نی . |هیلیرلیا ورغوط هدنقرمس یدیاه
 «رردناق یرلنا بوشوروک هلا یلاها «هژراهلسف هردنک ء(دنقرمس) مدنک « رازیک

 هنیرزوا كسابلا « هنقلخ هتج هدکلرب به نامز وا , مردیا تراشا هزس ارکوص

 نارق هنیرزوا كنو .. . زردیا طض یربلایاروام هللا یهلانوع « ریلیتآ

 ٠ نارا وضوظ دنفس لاد نا. ی و

 ا ۱ u هنشاب یدنک هدیسهجوز دار ۆي هدانئا و

 ردقت یشارد كنسهحوز هللا روم سکه ناه هدهرص وا E یدروسدیا

 تلاح و روعت . یدرولیا تاکش ندتنالماعم a رومت كقلغت < روسدا

 ردف ی كس کیا رادفرط هتسل دنک هددنف رمس «شمّسا هدافتسا هدندهب کف

 یسهریشمه ویو ینهجیک < شمریک هدنقرمس هجیک رب رویت . یدشملا كرادت
 ءهدنجما تعاس رګس قرف ءهدنسهاخ كبره ۰ و وا



 یعومع خرا ۳۳۰

 هشبا كروم نامز وا . یدشمامالوا قفوم هغي یش رب یثراق هکلرک امغی و

 .رتسوکیمذوفت نامز وا قترا » : هکروسد روی . یدشما باما یا هلخادم

 یعولظم هاردیا ضرعت «تترزوا رلکیزوا هنلعءانن . یدسشلوا لصاح موزل كم
 6 یرومع سڪ سه هنسرزوا تقفوم و « مدلوا قفوم هغمراتروق ندلاظ

 ندیا رفظ زارحا هلسسهناراکتملست ناونع «.۰۰ یلوق یرک ا « روم « نیم »

 یتح «یدروسدیا قیوشت نوتسب هسیا رلیدننشقن « رویالشقل  یرواکنج جنک

 - هرا راهن « رویا باطخ هد (روصتلاوا) هتسودنک املع نالوا یصاخ بح

 كروم یتح .یدرولوا اد رلسح یمیمص هدنقح روم هلس هدنس ماوفا گیلاس

 ندقلغت هدنقح یمادعا هلروعت «شلونولو هدناراخا هقلغت راد هنکجهدبا ناصع
 هنیرادمکح عورشم رویت طقف . یدشلدبا ماست هنلآ كروعت هنیرماوا نلک
 « ندعح ال وا با كنتشحو فرش « نوع یدشمهعا ناصع الصا یشراق

 باذع رب ملا ًانادج و یتح . یدردیا زارتحا هجرد لوص نداد و ندتیانج
 فنانا هن رزوا ایاصو ییادلا ندرلنا « شعا تعحام هاماع نوحا قماع ,ط

 نوحا كمربتک هلعف ندهوف یدصقم و روم . یدشمر و رارف هسذوف یابحا

 روم هداملع هداننا و  شملکح هراغاط یهدیونج قرهقارب_ینهجاوخ سابلا

 : قدعمالشاب هقمالرضاح راتهز داخ نوجا نمات یوطم

 یسیدنک قلغت یرادمکح یاتفح هنرزوا یسلکج ندرهلا یاررام كروت

 -الاق هسمک چیه ندننادناخ یالرب قترا . یدرویدبا نظ کاح هلیماع
 ام . یدشعا تعواطم ضرع ها دوم « شهاق هاسارخ ن دلافیس . یدشم

 هرورضلاب یدمشهدلاح یراقدلاف قداص هحرد كوص هنیراسد یسلاها رملایارو

 یهجاوخ سابلایلغوا «قلغت ناطلس . یدراقجانولو مبات هنماکحا ( قاسای)

  هدی رلوزرا نوتوب كنيرارادف رطلالقتساکهدرهنلایاروام ككرهردنوک ,(دنقرمس)
 .یدشلوامورح هدندرلتنواعم ییدهلکب ندفرطو روم نامزوا « شمرتک هنیرب
 عاهجا كراقفتم ىح . یدشمالوا نلک رب چه « شمهلکپ هتفه رب مام روهت

 ۱۰۰۰ هنتسه كردام لکت « قلغت ناطلس هننرزوا كلو « شلدیا اشفا هلس یلحم

 .یدشلنا صا یتسلدا سا ایو فات كروم كرەرو نیک

 هحلاق مورح نددادما ولر ده « حصقنم شات هلبراهتح ناسارخ «روعت



 ۳۳۹ یغاروطاریعا و كنلروع

 كن هزرابملصاروع .یدا همدتمر قالراپ نوجا وط ۲ كروم یدلیلاو رهلا یاروام

 عبا هن رللابخ هن انام رهق دزکنج ¢ روع ۰ یدرویدا كاردا لزوک ك ىنغيدالشاب یدمش

 نولو « شهری قرالوا یرادمکح ماوع یعایح نولو اتاذ رواکنج جنک و .یدرویلوا

 ۰.( دنقرس )و ( اراخم ) یخ كروي ,یدشلآ هرابتعا رظن یکمررو یناسح كنناقبشت
 زونه هژورپوب طقف .یدقلوا کأح هنیرلتهج (بشخن)و ( شک) نانولو هدنلآ یدادجاهلیتقو
 هدرهلایاروام .یدعساو ك

 رر لقتسم كجهدبا روهظ
 ناخ زیکنج هلیتقو قارادمکح

 رللوغوم و راکرو نوتو هلا

 وش . یدکجهدا رزورز
PNنيج «قلروطاربعا  

 یذوف نوت ترا
 (قاسا)هدایسآ «كج هدیابثاغ

 .یدکح هل اروهظ رلقل رادمکح

 ندنتمضع و كندصتم هروع

 هربت د رب E Û یالوط

 اساسا .یدشمهمهدیآ تراسح

 3 1 تک صاخ هراکرو هنگ +

 (یرثا رب كلدناربمار) كنلروع نوما ینیداوادوج وم قلو رغوط

 كرهيلزوک ینروهظ تصرف اماد « شمهقِا وزرا كمربتک هروهظ هقرف رب یلم هربدر
 « رویلکید ین یتسایاصو تب املع روم ا یدشع وروک ېک شلکد رادربخ ندیش رب چیه

 یساسا كتموکح نف» : یدرویدنا ذاخما روتسد یرازوس وش یغیدزاب هنسدنک كن رواشم

 اهد . ردن رابع ندنزاربا لاها رب یرهاظ ندتهج رکید «تاشو بص ندتهج رب
 .«ردکع وروک یک رویملس یک

 نالعا رو « قلفت ناطلس یرادمکح یاتفح
 - رهلایاروام «شمالک | ینکیدتبا لیام هلالقتسا

 . یدشمرو ههجاوخ سالا ییغوا ییلاوح و نوجا هظفاحم یذوم د

 نامزوا .یدشمروک بسانمینءارواطهنادقال یشراق هنسهلماعم و كناطاس ءرومت

 رد یهبرکسع روما زکلای یدنک « شقارب هناغوا كناطلس یهرادا روما رویت
 طقف ءشمریتک ربارب هدیقلخ هتح نکرلک هرهللا یاروام سابلا . یدشملا هدهع

 < مورح ندتیک احو ذوفن ولرد ره سایلا هجن شیقلاق هیامنی کلام نوتوب رانوب

 0 سا لرمقمتسا ك رو



 یوم خیرات ۲۸

 ناطلس « رویت .یدشلوا قفوم کما هدلآ ندفاقوا هلتتطاسویاحر تق رط نالوا

 ۶ زا ء شما بلج هلرایده هدیسدنک ارکوص ندکدتا هدلآ یرامدآ كقلغت

 "الشاب هک بلج یریدقت رظن كسکره هللا یتواخس و یتفارظ هدنفرظ تدم
 یرازوک یثداق هدوف وب هک یدراشمالک | هجرد وا یعذوش راربسا» . یدشم

 یتمسق كم راهب ده «روشاماق

 ..یدروس دیابلج یت رلبلق

 لوبقهدناخ یعراهدهاذک

 یعرکف ایثکا .یدشما
 هروک همْأر اد « راروص

 طة . « یدردا لک

 -ر و هقلغت ناطلس كروم

 فورصم هنلاشتسا نات

 ارکوصتدمربروهت .یدبا
 كشراربما هقلغت ناطلس

 « شعالک آ یاب اکترا

 قایا هرهنلایاروام كرلنون ۱

 یجاعندننادناخ یدنک هدیفلنادناموق كنيلاوحوا یکی یدلیا نیمأت ین رامامصاب
 ندنفح ات ولوا زه كن رالام«رلربسا نامز وا . یدشمر درو ههاش دوم شالر

 قاحبت نوح نیم" یرلاه « راشمشوق هنیراهناکاام  ورضوط سوط قراقروق

 .یدرلشمراقمح ناصعهدرارو «رلشمورو هنیرلهتح

 وقم ر وط یشراق الت قاحیق قلغت ناملس 4 ار قاردا ك

 یتادراو رملایاروام نوحما كم انما یتساه :

 هققلایف . یدرباسهدیا هدادا رومت هدایز كا هدیاروب .یدشمنوشود یکتا نیمأت
 O 6 شما باج ینهچ و هدكل اها یک یندلوا یوبحم كناملع «روعت

 «قلغت ناطلسنددسو .یدشل ازارحا مقومر وب وب هدنسهرا اب لاحر هلب این راهم

 .یدشعانست لاو هرملایادوام هلن وق رب كلسشك كسنوا كرورو رهمو تارهروع

 (ندنرات آ دنه) كنلروع



 YY یناروطاریعا و كنلروع

 كمورون هترزوا یرالتاق كنغزق قرالوا رب هللا یردارب اف لا زج دانا

 یارو قح هدنسادناخ نغزق یک ینیدوا هن اب ما مو حب و كروم . یدشلوا

 ءروعقلغت نالوا نارمکح هد یاتنح هداناوب .یدروسدبا تابنا د

 هدورص ید شلاح هب هداعا ی ذوق یا هحنل و روف ندنغزف یریزو دشسم

 یاردقم نونو هدرهلا یاروام

 نامزوا .یدشعا ملست هننآ كروع

 |« شمرتسوک تسایس رب كوبوب روت
 رظن فرض ندقمشا غوا نا هراخم
 .اذم و تاسر « قلا ایاصو كردیا

 .یدشلا افتک اكا ارجا تا

 لاوحا ی هدانئا وا روم هققل اف
 ناطاتنم م تباغ یتعضو و

 معر صاخ یو یسا «قلغت

 (هنقرمس) ند(قلام) ا هنادونع
 یسودراكقلغت .یدرووروهسرزوآ

 رلیاذیج یکسا ندتیمالسا ۰ ندریکروت رم

 Sr یک ینیدلوا بڪ نم ندنرامدآ هتح صرح کلک اش و نالیرآ

 ریلپ دیا سح ینالت۔ا ةبالا تس دروع قلغت ۰ یدبا قداص هح رد ژوص

 قاحتلا هنسودرا قلغت به رلکب عبا ندا هبرام یشراق هرومت جنک « زلدیا

 -دوک تلبضف هقشاب ندتناجو تناها هدنسهقرف نغزق دوم نامزوا .یدراشما

 كب ندرارف كنیرالج دیزباب هلا سالرب نیدلافیس .یجاح یسهجوم «شمهم
 باطقالا بطق یصاخ رواشم هنرزوا تکالف و «روعت . یدشلوا را هدایز

 . هدافتسا ندرلذوف ید .هنیرزوا تکالف كليا و «شمشناط هرکبوا نیدلانز

 هب یدنبشق ته رط درک «ندرکب وبانیدلانیزدلرکرومت هقیقطا ی .ىدشملا لومأم

 هراوک هار رانا: شما هدافتسا قوح ك ندا و درو

 ناطاس هدصا لوارومت .یدشمشیرک هتارک اذم هلبلاحركروم" قلغت هاردیا تکر ح
 یمایحا هدیهراپ و « شما هدلآ هلبا هراب یراربسا ییدردنوک هنسیدنک كقلعت



 یوم خرا ۳۹

 ¢ شعا ناصع هنیچآ ندقبجآ یثراق هنازاغ یافت ETR ی Aa نغزق ۰ عن تمروکر

 : یدیعاوا راهمکح القتسم ارام ندکدلنا فلتو بولم هدنساننا هراجرب ین رادمکح
 هن هر تنازاغ  شماماقارب لفمسم ولردرب فا قلو رعوط ىرطف دوحوم هدرلکروت طرف

 یفیدنابوالالقتسا یوزرا هدهدنوت اکو .یدشلا باخت ا رادمکح ین رب ندننادناخ یاتفج

 رادمکح شب هللروص وب نغزف ۰ یدشلا نیس ییس هقشاب هاب كره رب دتنا لتف ھا ردنا سح

 یلاوحاد رکن یسح نکر یشا غوا هل | ېصن و لع اک هل ر وص ود یسیدنک طقف .ی-شغعا بص

 قرابالب وط ینقلخ رملایاروام نوو هد نغزق نامز وا ۰ یدشل راص 4> الس كرەروك دعاسم

 یرلکب كرو ندک هدنسودرا نغزق هتشيا . یدشلوا قفوم هکمریک ردق هنهاکبلق كناسارخ

 .یدا روع یغوا تا اغراطریما «جنکو هکیدروبنولو جنکرب هدندننادناخ سالر هد فآ

 ۰ یفرروک تمرح هداملاقوف ندنغزف E هدلاح یغیدلوا هب شاب کب روع

 یالوط ام و فاصوا یصخش هدایز ندنتاجم كروم قاچ هدنفجح روع كدغزق

 هدرود وا ۰ یدا هدتشاخ ر قحالوا هلو هکلرواکنحو تلاصا " ةققح كنلروع ۰ یدیا

 هجر یدنک روي .یدوحوم اماع هدروع فاصوا یرلکدتا دع لابخ باغ كراکرو نونو

 راث | هدمدنک نکیآ مدنتشاب کا نوا اهد » : رو دنا لش هل روص وش یناصوا و هدنلاح

 هلا راقوو تمظع لاک یرلنتسیا كيور اک .هلمدنکر مدرو دا هدهاشم تولعو تن اطف

 بسک تراهمر كوو هدقلبح وآ و كلبحبنب نامز مکیدلک هنشاپ زکس قوا مدر ویلیا لوق

 هلقعای یمیلعت هحلسا < قماشوا ج رطش « قموقوآ هند تک یعامز نولو . مدشملا

 یغنیدلوا شغ | هعل ًاطم یهیشدبتک قوجرب اهدو کک نآ رق روم هقشلاق ۰ مدور رک

 كنغ زف ر زو روع .یدشلا هعلاطم هدب ( همانش ) نالو جاور هداعلاقوف هدنتنکلم ۳

 نامزوا «شمروک ی نغیدلوا E ندنتخحم كناطلس یا هدلاح ین دلوا هنس یا یا ولو

 اماع یتکج هل هدیا زا را مکح هحرده یثراق هراکب مبا هرملایاروام كن هسمنکر راکت ارح

 .یدشمالک آ

 فور یاموا یر اوج وک نغزق دک ا هننادناخ سال ر اا روم

 رار الج هلا روم كردا مور هد یەم رک بوسام ه رلر الح ندننه>ح ىنەت |

 صز کب «یشاب عینم) نم ص اهد شل ادر تبرم ەر ه دو کاب

 تدبلاغزارحا یشراق هدرک نیسح طةف .یدشمردّسا كارتشا هه رکسع هراداكردنا

 رک اج رک . لدا لق ند فرط یر ندنرلعبات ارکوص ندکدتا

 ین رادیما نوتو نامزوا «راشما سح ین راتیمورحم ندنوقر كوو نادناخ راس

 . ید رلشماللشاب کما فام ء هرواکنح بح و نکو ۰ هوم

 هروع .یدش وق وط هنس تن هدایز كب كل راکروب ییلت ثكنعزف هقضحط این

 ةتافسا قجهنلآ هلع ءاش ۳۹ ید وسنم هب هلناع 4 یالوط ندنحاودزا هلا یالوا

 یاربمنالاق ندنسابب تح «یشیا كليا كروع .یدا یمط یسعا كارتشا هدلروم



 ۳۲۰ یغاروطاریعا و كالروع

 هنرانهشدخراخوب «نامزوا .یدرارویما وزرا ًابطق ین رلکدرک ههرآ كرلبناربا
 .یدراروسدبا لیکشت توقر دوجوكب قراتون وا "الماک یوادع یهدنراهرا یشراق

 باوخ ییدلوا راحود یااربا تاذر ندرلسارا ورغوط هنن راهنس ۰

 نیسح «تاذو .یدشما نالعا ینغلرادمکح هد (ناسارخ) «شمردنایوا ندتلاطع
 نوجا قمراتروق یییاها نالوا راحود هنلاظم كرلکروت درک نیسح . یدبا درک

 یدرب یآ و دالرآ زاعأزاق رنازاق ترهشرب كوبو ءدننب لاها «شملینآ یرایا
 كرو نونو نامزوا . یدشمهل رابا ورضوط هب (اراخحت ) كردنا بولغم ی راکروت

 ناطلس نلک ندشنادناخ یاتفج . یدشللا قافلا یشراق هدرک نسح یاوفا

 یکینیدنولو هدقازوا هدهحرد كج هيم هديا هلخادم هنشیا كماوقا یهد ونح نازاغ

 سیر ۰ شنا ر هنسهدهع كنعزق ريما یرزو ی رلشیا نوو هد نبات

 تاذرب ذوف یذ تیاف :نغزق رما . یدشلوا لوغشم هلوآ هدنراتهح (قلالا)
 الماک یادناخ دالرآ و سالر .رالح یشراف هنتاوص كدرک نیسح نونا ین دلوا
  روکسو ردق ء ( ناسارخ ) كردا بولغم یدرک نیسح « رلشعا قاحتلا هنغزق

 . یدشلک هیابد رام هنس وا هتشلا . (۱۳۳۳) ید راک

 نا یار نما ) اا .یدقلگ او و سرو رو ی نر

 ین راتالو ( بش ) و ( شک ) هدرہلا یاروام ندنغزق ر زو . یدلکد نکنز

 ردق وا یرد كروم .ید وسام ید ادا یالرب ی شاو ۷

 .یدنا (داماد « ناکروک) یم-ا كن هلاع یتیدلوا بوسنم .یدعلا .قرالوآ ار
E ES.امقاو .یدبا (یشوق الرات ) یتمی (یاغرط «یاغاراط) هکعروت یسا ی یدک ۰ ۰ ۳  

 لصا كنسهلاع سالر طقف . یدا لوغوم لصا نع یرلناداخ رالح و دالرا

 ندنادناخ تردو هدرصع یج درد نوا هلص وص> یدفو هش هنغل دلوا كرون

 اسد او اتش یسهفاک كنااها نشهلرب هلن قنات و ا یاروام كرديا روهط

 ۰ ید وسام هرلهلب اعوب هدروع هتشاا ۰ ید كروت ارکفو

 لاوح و ۰ ىدا قىشيراق امراق لاوحا رهلا یاروام هدر هنس ییدتسا روهظ دارو

 هسیا هدلامش « رویلیدیا دیده 1 ندنفرط درک ناک ندا تیک اح یارجا هدناسارخ

 راکصالخرب نوجا كا فرط ر یرلتک الف و نونو 1 نغزق ۰ یدروس دنا نایصع رل اطاس

 ( سوزتوا ) یک یغیداوا یحاص تاتمو مع هدنناذ دح نغزق . یدل هات روا هلمتفص

 یت واعم هدكنفنص راک رک كراکرو نالوا كلام هنوقر كوو هدننب ( تراسقاب ) هلا



 ینلروطارپعاو كنلرويت
(Vice TY) 

 ۱ ت رادا كننادتخ ىاتنج هک lL E E را
 ندرلهتحو ناتسکروب « ایربس هدنجما هنس زو ردق هیحنلک ۱۳۹۰ ند ۰
 نایاشهدن رلحا طقف :شلک رادمکح ردق ش کد مدنتم وکعن یاتفح ندا کی

 . دالرآ هدایز نیا کج هدتف رک و ء یدشهعا روهط اسر چھ تىما

 لرادمکح هلبا یاسور كنادناخ كوبو ترد یک یدرب یآ و رالج « سالرپ

 .یدشمالشاب کم اذوف یارحاهسرز وایدافحامورحندتناتمو منعكداتفح ؛یسارزو

 هحدمینیدیشاطنا ونع هلوغوم هدر قرالواهلضفندننا ونعهحنیحیروطاریعا نه

 ۰ رولیدا انتعا هجرد وا ههظفاسحم ییهاوط یسویغوط اهدو هالوا عيا هنیح

 ندا ېک رت ندرامالسا مه هدرلبناخ زیکنج نالوا بوم هننادناخ یاتغح

 کاح هرلهتج وناتسک روت نالوا ترابع ندرل تسر تب یرایهدمه .هنسلاوح ربنلایاروام

 هارلت و هسرزوا یطوقس كنناداخ لوغوم هدننح طقف . یدرولبدیا رابتعاو دع

 ردق هبحراو هرلهتح ند (سوزقوا) نامز وا . یدشهاصراص ندنساسا یسهفاک

 ندا زارا اياد یتسناحور ذوف یر ندرلتوقو : یدشلاق توق يا زکلا

 ا ا ناخ روت لو و نالا تماعز هدربلا یاروام هدیرکید « تیمالسا

 قع هدایز ندراهطبار ید فنص زاتمو . یدا یزاتم فنص رکسع یرلکدتا

 تارح روتسد ین رکف < شدراق یربآ یند» « روللا هرابتعا رظن یلکروت ینمب

 ینعی«كرلکجات طقف « اروم ولو هد رهلداح ج و هدرا رام هدن راهرآ ران و .یدرویلیاذاختا



 E یرافلع زیکنج

 یتح «هرابنارا«هرابقوحلش «هراهالسا .یدراررتسوک تبارق هداعلاقوفهرالوغومو

 هد رلکروت هلرللوغومیکر دیک هشبنج ربایوک نامز ینجانولوا ارجارفس یشراق هبهفیلخ
 هداراخم «راربشیلاج هکم رب دتبا لوبق یتیمالسا هناخهدایز كا هسيارامالسا .ىدراردباكارتشا
 تسمالسا هدایز نفس نایدا هدنلاوح و . یدراردیا روصت ست تولح»

 راجود هطاطحا هکدتک هدنرلفرط (قلاب شی)و(قلاما) قلنابتسرخ .یدشل | مممآ

 . یدشمالشاب هکمهلوروک ناتسرخ قترا هدنسهرا یرارواکنح لوغوم « شلوا

 ناژ ندرانکسسنارف هدشامز ناخ یالبوق « الوقب یحدرد ابد ۷۲

 قلناتسرخ عار هلک.د و .یدشلوا لتا هن او وم هثدلواو شمردنوک یهدروقود

 كي هداطسو یایسآ تبمالسا . یدشمهمهدیا ممعت هدنسهجرد تیمالسا
 كرتاسد و ماکحا « شلاا هدافتسا ندتصرف ولرد یه « شعا راششا یالوق

 کما ذوف دسزت هروک هناحاتحا هارهمریو تسها هجرد وا هنقطت ًانفرح
 لوقیتم السا كناوذ ذوفت یذ یک هکرو راب هلصوصخ .یدشللا داتا ساسا

 یرلکروت هبسور هلبا رللوغوم. یدشلاا ارجا ریثأترب كوبون هدنلاع كلکروت یرامتا
 لوف ینلناتسرخ هدیرافاحناتسراحامو رلناموق هدهرصیرلکدسالوش یتسالسا

 لوبق یتیمالسا هراقاحبق یهدهسور هلراناخ زیکنجهداننا و اعقاو . یدراشمتا

 . یدراردبا تمدخ هلتفادص لاک اکوا طقف + یدلکد یرلمدا كرا رلنریدشا

 یسایس هلسریغ كرباب «شعیا ممعت هدننبب یماوقا كروت تسمالسا هلتروص و هتشيا

 كوو كب یهفیظو ینانس و «كنلروع اركوص اهد . ىدشملا افا هدهفىظو رب

 .یدشعا قساعآ هدساقم



 یوم جرا - ۳۲۲

 هلا دیحوت هلک ایرثنکا هدنرزوا ییاکوکسم كنبرلن ااف اي و كنبرلناخ لوغوم و كروت
 اراق ءدیشروخوریش « نالبق «ناشواط «ناسنا «یراوسهدنرلضءب .یسیماسا كنیدشار یافلخ

 یمسق ر تنناکوکسم و . رددوجوم رلتراشا ضمب هللرامسر نيج رکو کو هود «شنوک «شوق
 . ردشع ولوا برض هد(دادفب) یمسقر «هد(سلفن)

 ۱ کنج .یدیظتم كب لالکعت كنسودرا نیکنج
 ۱ كلی .دنسدنس ۷۷۸۸ لوسا كل ےس هکب کا 7
 .یدراو یسهستو شلاقوس 6 یالبکشت ص وصح هنسا دنک رک یدشلا

 . یدردبا لکشت یراوس بک ندناعطق یلم یلصا فنص هدنسودرا زیکنج

 هرصشبو کس ندیشکنوا هرصریه بولوا ترابع ندیشک یللا یعانو؛زج هبرام
 لم « راربک هرز عون رب هدیراهقرا هرص ییا ندکوا . یدیا بتیم هنیرزوا
 الما یرلتآ . یدراربناللوق قارعو جلق یرکا « یای ادعام ندنراحالس
 قارض « رارنیب هرلتآ فنفخ اهدو زسهرز هسیا هرص چوا رکید .یدیا یلهرز
 ندیشک یللا یرب یه هلتروص وب یرلکولب یراوس . یدراربناللوق یعراق هنیرب

 نوا ین ندنتک ۵۰۰۰ هسلا یدوحوم كراودرا لوق ندماط نوا تن

 نامز کیدلیا لیکشت راهعطق بک م ندیشک رکیب «زیکنج . یدنرابع ندکو لب
 .یدشمریدنرآ یلثمییایننلنوزواهج «شماغالبا هزوبندمللای رامات ژزج هبراحم

 ,یدشلا تاسا یشدلوا (رادمکح زاملصراص) ةققح هلا ودراوب ليک نج

 اهد تاق رب یتقیقح وب رلنادناموق نیشتآ و لاوج یک یانویوصو هبج هلیصوصخ
 یرلنا « ررو هموم تاعلعت زکلا هرلنادنام وووت یک ..یدرلشمر دتا هاظن

 1 . یدریقار تسل رس هدناکرح ولرد ه

 «قلناتسرخ «ادو :یدروین ولو مکح ند چ وا هدابزكا هدننامز رالوعوم

 هغلو دوجو اردن «شمقح ندنایرظن هکدتک یهذم ادو . تبمالسا
 ۱ ءدرامال هدرءرص ا سست یاروطارپعا لوغوم . یدسصتمالشا
 امال یالاد كباخ . یدا دوحو كب ائداع امال یالاد هلا ناخ . یدشلدا

 قر هدیهذم ادو هقشاب ندنو . یدبا هدنجراخ ناکما یسمالوا كلاس هشد

 یا را

 2 یدشلا شش ررتسادم مسج تباغ یرابهار اد و شما

 هدنناسل برع ناهوهروس یرلندیآ .یدق و یرلاسدلک كرانابتسرخ یروطسن
 هراکروت هراتو . یدراو یرلسو قس یروطسا هد( ور هم ) هلا (یقلاا) .یدا



۹ 

 ۳۲۱ ۷ OE یراناخ هازیکنج

 هدعب . یدرونولوا نسل (یلاو ءاغوراد)ر, هتکلع نانولوا ظبض . یدردبا تربغ
 . یدزهدیا تراسج هغمادلش ندنرب هسمنک رب چمه «ریلک یراهمرادناژ روفیوا

 هازیکنج .یدنمهرتسوک لمحت هطاضناوماظتنا که دنسهرادا لوصا ءازیکنج یلاها

 - «(همانماظن) قاسای : یدربلسهبدیا هصالخ هلبا هلک چوا ینالبکشتو تاماظن نوتوب
 « رالشاب سوفن رب رحت ارکوص .(یسهاخهناعم طرواسب) مای «(یماق كىاغوراد) نەما

 راقجوح نولو اراتعا ندنشای نوا -هدزواقلوایثتسم رانداق «راربطاق «رارک راب

 ندعم «رللوک ناقیچ قلاب هدنرارتفد لجس لزیکنج هقشاب ندنوب . یدریلیدیا دیق
 هلع فونص زیکنج . یدرونولو دبقم هدرابجراودو راجریمد « یراقاخوا
 .یدزالآ یربو اصطق ندرلنا « راتوط یتتسم اعاد یابهر هلبا

 هقبطت هدیتسهدادا لوصا ككرامانج ارکوص ندکدلیا طبض ینج رللوغوم

 ندارش « زونوا هدزو ندنابوح و كسا نا هدروب ندشا وه < راشمالشاب

 رب رللوغوم اعقاو . یدراشلا لبصحت هدیمسد كرك اذک . راشلآ نوا هدزوب
 اهراس هدصوصخح و طقف « یدراعشا اش «راتمقم «راشقاف زا

 : یدراشمام اب یش ر هلضو ندراحش

 شا ةر کریو ندرلهلمع « راردبا ثادحا یرلرابنا طاتحا رللوغوم
 نوجا یسقرت كمیانص هدناتسکروت هلاناتسلوغوم هقشاب ندنو .یدرارلیا بلط

 یجووق كناخ وکنم یتح . یدراردیا لق هدراهلمع یلا--اقفاقو سور « نارا
 رادتهبق تیاغهناخ وکم «راکتعنص ول . یدا یر هدنمسا موبلک یسدراب ءيا

 .یدربلآ راهراب لو لو « ردنا لامعا رلحیلف

 ید یاکوکسم داع هرود وا نوجا قمالک ۳ یقیتیدم و میانص كن رود ناخ زیکنج

 «هدنسهژ وم نیر یسهنوع ر شازاب هاش چوا مویلا ق تم دزیکنج «ردیآ باج ا كعا

 هللا ن دلارصانلا) هدنزو كنك د( مول هزوم شتر ) هردهدموتهزوم شات رب هدیرب و

 یاتقوا هقشاب ندنو . ردیلیزا ( ناخ زیکنج مظعالا لداعلا ) هدهدنسهقرآ «(نینمؤملا ریما
 تاکوکیسم هد هرص یغیدلوا وک ةا ارکوص ندننافو كنحوز هنکارو یسهحوز كلاخ

 ندندافحازیکنح .ردیلیزاب (هلالوسر دم الا هلاال) هدنرزوا هکسو هکردعمر دتا برض
 مق كرلهکس و . ردراو یرلهکس كرتفم هدكناخ وک الوه هليا (ناخ اکککنوم) ناخ گم
 كناخ وکالوه هلصوصخ .ردنفوک یزاب یهدنرهکس كناخ وکنم .ردرقاب و شوموک یمظعا

 وک الوه مظعالا نآاق) هدنرزوا كرلضعب ندراهکسو .ردازوک تیاغ رلبزاب نوک یهدنراهکس
 کیا هرزوا قلوا هحرونیوا و برع ناخ اقا ندندانحا زیکنج . ردیلب زا (مظعلا ناخلبا

 ۱ 5 ردخمرب دتا برض هراب هدناسل

 ۷۱۱۱ 4 دلج ۰ یوم رات « قیفر دمحم ا
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 (ردهدنوب اه هزوم) نان ناخلباو زیکنج

 ا ع کسع هناا یوع 2 رات ءتشر دجا



 یوم خیرات ۳۲۰

 هقمربدنرا هنوک ندنوک ینازابتما كنیراصخ م یهدقاحمقو نارا « رہلا یاروام

 « شمهتسیا كنا ارجا رفس هامنوناژ ارکوص اهد ناخ یالبوق . یدشمالشاب

 . یدشلا مابق هبهبرح هدنسللاوح (ناننوب ) یتیقفوم حالس هعامالوا قفوم
 انام رب هدلاح یراقدنازاق رلبرا قوجرب هدیلاوح وب یرارکسع كناخ یالبوق

 راحود هبهیلک تافلت كرهسمهدیا لمحت هنئرارح تدش كشنوک .هنضرعت كنبرللبف

 یرلر وطاربعا نبح طو «شملک زاو هدنددرفس نیحو دنه تیام .یدرلشلوا

 . یدراشمالاق یلاخ ندرارکت هکدلک یسهرص قرهماتونوا الصا یرفسو

 كنغلروطاربعا لوغوم .ردرلشعا كلام عیسوت هدایز كم هدرصع یجب درد نوا رللوغوم

 ندققدنرظن ییهطیرخرب یمسر نالا هدنسهنس ۱ نوجا قمالک ۲ نتعسو یهدرصعو

 ندهطیرخ .٠ ردشعولو هدنسروطارعا ةناخبتک نیکه هطیرخ و . ردا تافک كمرک

 هدرلنا هکردراو قللارق چوا ناولو عبا هدب رغ هنفلروطاریع | لوغوم هروک ەن ٢۳

 - ایوب )۳ (۱۳۳۰۱ ۰2 ۱۳۲۱)روع هرود یغواروع اود عا یال وك

 .رد (۱۳۱۲-۱۳۰۲) كزوا ( ی - وز - و ) « ۱۳۱۷-۱۳۳۰ دیعس وآ ( نیس

 هورهم «ناتسجولب هل | یغالارق یاتفچ تیک ندرملایاروامو نا 1 یربس رلقللا رق و عل

 ناتسرانلب كو وب یهدانلوویمی (رآ -یل-و ) «ینللارق نارا بک نددنرححو نمره «خلب
 ( هزروق - راس ) « کلام رلنالآ ( هزرآ - نال - ۲ ) « هیسور ( هز-ول - ۲ ) هلا
 هد ۱۳۳ . یدیا عبات هنیچ یسهفاک كرلتللارقو .یدبا یفللارق قاچ بک ندناتسزکرچ
 هرلن و ییلناخنیچ .یدشلا بلط یتادئاع ندنبچ كرهردنوک ریفسر هناخ كزوا یناخ قاجق

 4«اسشا زونه یغاروطاریع | ۹3 زیکنج هد رصع یج درد نوا یسویع وط اهد ۰ یدرر و هراب

 ردق هرببک طبحم رح « هه یدنه طع رح ۰ هن زفروک هرصب ندزکد هرق .یدشمالوا راجود

 .یدراروبنولو مالسا هسیایرلهبات «هدنبهذم ادو ناخ زکلاب «یدمبات هنناخ نيج كلام نوو

 بسک ماظتناو توف ر لو و هلا یسسایس یاهد کج ا

 ماظتنا نیمأت هدلاح یراقداشای هلکلزواکنجیعوق لوغوم ندبا ۷ ۳
 نانولوا لیکشت هلبتوق حاللس یتح . یدرلشلا سسأت هدهیندم تاماظن ضعب نوجا
 _ كزیکنج نوما ماهفایننجهیمانولوا هرادا زسهیندم تاماظن كنغاروطارپعا لوغوم

 ۱ ساتدرزوارکا نل ا اود :هتسیدنک نوک رب یاجوج وام لک و شا
 دااروتسدیزوسو نیکنج هققطاق .یدشعد «نهلدیاهرادا ندنتسوارک | طقف

 « یدشم هم هتسلآ كما هراداندتتسوارک | زکلاب یغلروطاربعالوغوممسج 6 شعا

 قرارید ولو رانادناموف روسح و رارواشم قوح ۳ هدنانعم 6 ناخزکنج

 هنلکشتو قسش دك راتکلع ییدلبا طض یک ییدتنا هرادا یسودراو یتکلع



 ۳۹ یرلفلخ زیک.ذچ

 ۲ وح < راندا حالس ملست 6 زکسهلب وس هتسل اها دادم » :ا کو ندکدتا

 بوردراقبحی راحالس هب یلاهالاحرد هفلخ «شعد«.زکجهدار رحم ی رلس وفن

 ییلاها رسحالس هدافتسالاب ندتصرفو هدوکالوه « شمردنوک هنجراخ روس
 "الماک یتاکرا یارسو ینراقجوح ریارب هلا هفللخ ارکوص .یدشمرک ندحلبق

 وفعهنیدزوا یساحر كنوتاخ یابوا كرام یلغوا لوحوک لا زکلای «شمسک

 .یدشلردنوک هنات-اوغوم كرهابدیا
 یدشلوا لخاد هنسهرادا كرللوغوم هد (ماش) و ( بلح ) ارکوص تدمرب

 - زراوخ نانولوب هدنتسم نیدلافس یاطلس رصم « رافاحمف هدانا و .(۱۲۹۰)

 - زراوخ . یدراشملا بولغم هدنقوم (تولاحنیع) هدننطساف ینافو تیک هدرلسم

 تس هلملاسا و تعاحش راب .یدا راب ند راقاحسش «تاد ندا ادناموف هرابم

 -ریدشوت وطهنب رب. هدیرللوغوم یکی یدتیا درط ند(هرازهس) یراقنارف «شلوب

 یناخ قاحبق یشدراق كنوناب كرهردنوک رارومأم قوحرب هفارطا یتح . یدشم

 زاربا هبساستراهمر و و راب . (۱۲۰۱۲) یدشمریدتا لوبق هدیتمالسا ه هکر

 قیوشت هنېلع یرب رب یرالوغوم یهدهسود هلا رالوغوم یءدنارا « شما

 تالداحم هدننس ( تعیرش) هلا ی( قاسای) كناخ کنج ارک وص اعد . یدشلا

 ید و کلم كفلروطارببا لم نانولوا سسأت ندنفرط ناک کک «شمالشاب

 .یدشعا برش یسالرآ هرلهحراپ

 ندک دسا هباغ یمهفرف ناح هلا یاخا كیاخ یالب وقف هدعب « كیاخ رویم

 « یتهوکح ( نکهب) « شارآ هراتموکع لق نا ااا نرو



 یوم خرا ۳۱۸

 .یدشلا !تامحلرت هلتن وکسلاک هدنلحاس (الوط)هدلامش .شملکح هن (درو) ارکوص

 ا . یدشعولوا باا وکنم اکو ندشنافو كکوک

 هنر «شمنا تافو ارکوص ندکدرکع هلرللتق ین رانامز لیا

 . «نکجدوآ)لعا ءافوب قیر کوجوک كبالبوق .یدشع ولوا باخنا ناخ یالبوق
 اغو قیرا هنیرزواكنو .یدشمهلدیاتیاعر هلوصا هدلاحینبدلوا (تموکح ثراو
 كتخاب و یتیرفظم كدالبوق تیاهن « شمالشاب هیلخاد تابراح هدننس یالبوق هلا

 یمی(یااب ناخ) «(نیکهپ) ًارابتعا ند راتوا .یدشلوب ماتخ هلا یل ه ( نیک )
 ناجح یتح و ینمساص نبح « یتاداع نيح اما قترا یالب وف . یدشلوا تاب

 ی رهام و لوک

 ندنآ و . یدشمریو یناونع ( نآ و ) هحنح هدهتنادناخ « شما لوق ینسزاپ
 .یدشع ولوا لقهنکپ ندموروقاراق «هنج ندنتکلم روفیوا (غاط توف) ًارابتعا

 زوب هنس هاب هجر وک ینفیدلوب ماتخ كنيارس کمد (نکهپ «قلابناخ) ناخ یالبوق
 هنیراقجوج ینو ارکوص « شمریدکید نم هنیرزوا كرهنربتک قاریوط ندراربق
 .زکیدیا رطخت یزکیدادجا اعاد قرهقاب هرباجوب «مراروواپ هتشيا » : كرهرتسوک

 . یدشعد « زکیدیا هظفاحم اباد یتساروو

 < یدش-هما راقم یاغو قدرا زکلای یاختا ناخ كبالب و

 : ی یناح رداتلن کال ت لوح وڪ رکید ی

 فلکت ینطبض كنکلاغمالسا یهدیرغ نوجا قمواص ندئاب ی رکالوه طقف

 لود ی روصآ و هل ران ابتسرخ یلنح یسهفرف مالسا ىلم تا یدشعا

 . یدشع ولو هدهدتنواعم هدباب و یتح «شعا

 نیوزف نوکر .یدیایمهلثسم راماتعاسا «تبس هناکی هتیرفسوت كن وک الوه

 لاوسینببس كنوب ناخوکنم «شمقبچ هلبا هرزرب هنیروض> كناخوکنم «یسیضاق
 روح کمزک هلروص و یالوط ندنسوقروق ندرللعاسا نامز ییدلیا

 هرلنابتسرخ یک ییدلوروس هبرلیا هلیسو وب یشراق هرابنس .یدشمهلتوس یننیدلوا
 ۱ لا دانا بس یرولاو رب ا واب ندا هب راجع راق وحلت هدیشزاق
 نامز ییدلوا لخاد دادن « شما زارحا راتقفوم كو و هدرفس و وکالوه

 وکالوه . یدشلدبا لابقتسا . دنفرط رلماماو رایضاق «یلغوا جوا ریارب هلیهفیلخ
 لاوس رلش ضمب هلتغالم و ۳ لاک 6 شمهمرتسوک .تدح صا یشراق ه 4غلح



 ۳۷ یرافلخ كزیکنج

 یتکلام هنسهماتصو كناخ راکنج ۰ کلپ كوو كا . یدفو یتسمها چھ كن وا

 یرلقدلاق هدیغ رانوب . یدبا هد ( موروق اراق) « هدننادناخ یاتقوا ندیا ادا
 نوت و ردق ةا رایو :یدرلسهدیا تنطلس ناما هلضال هدنخ یالبوق

 ندقلوا عباتهیالب وقهلیبراهسا واشلکر ان و نامزوا .یدلباقتفورهیسلدبا هدلآكنح

 .یدراقحهسابای یئر هقشاب

 ا مالتساو « واب e یوج یون کیان كوک

 یانو وص .یدشلرو هنتعم هلتفصر دم هد یانو وص نامز

 برضو هدلاح تقیقح .یدیا رومأم هقوشت هیاغوو برح «هظاقا هققدره یوتاب
 . یدبا یاو وض «نذبا هرادا لبا یرکسع یاهد رب صاخ هنسیدنک ین رفس
 او «ابنولو ء شعا ا هدهسور ی لوغوم هدنرفسو یانو وص

 كيو وص هدنساننارفس لوقو و .یدشمهلیرلیا ردق هزل ناتسراحامو ابنالآ

 ودراو یانو وص . یدیاهدنسهدار ۱۲۰۰۰ ۰ قا ودرا نانولو هدنتعم

 ند ( افلوو) لبا تیا و ( لاروا ) قسای شما بولفم یرانالآ و یراراحام هلآ

 .یدشع ایاط ردق هنس رالحاس قساسردآ و هن وط

 روس رکود یرک وتاب ندشیدلوا شا تافو یاتفوا هدانئا و

 ردق ه (رههشد) ندقتابردآ «شمالکآ هدیانوووص یحاشحاو یتح .یدشلوا

 یدنک درللوغوم هداشا و طقف . یدشلا ثيل هب هما یلام نولو "

 ضرعت رب ورغوط هبرغ نوجا كمرتسوک ی رلکدهتسیا كملکج یرک هلیرلوزرا
 هنتکر حو كرالوغوم .یدرلشا نالعا ینرلکدتا وفع یاسنالآ « راشلا ارجا

 كردیا تقعل یتسانس یدنک هسا باب «شماماداش ندر یزوطاربعا A یشراف

 . )۱۲٤١( یدشمردنوک ییفسر, هناخ
 -قوف لوک ىلغوا كنانک اداوط .یدشلوا قالراب تباغ یاختا كناخ کی

 قوجرب «شلدیا دقع یاتلوروقر هدمسا هو یو ارحا مسام هداعلا

 رومام رر اب هللا یسهفیاخ دادغب . یدشعولو رضاح راریفس و راسنر, « رالارق

 «شمنی هننآ یانو وص زالو رولوب ماتخ یمسایم باخت .یدراشمردن وک ص وصخ
 . یدشللا هدهعرد یتلئادناموف ودرا كدا تل رخ و و

 ندکدلبازارخا هد یت رغم وضهدنراوج رپ یاب یر ناب رو لوح



 یوم خرا ۳۱٦

 تبا د یدا قعاشا هروک هد رک قلخ ء كا لاطبا نمکح كل( قاساب ) یدصقم هناک

 لزغوم هد ییکیا يه. طقف + شقا قاحتلا هدیبوبع نیدلاسمش ندنساملع اراخم هب یارات

 كر (تعیرش) ًارابتعا ندخگ رات و .(۱۲۳۲) یدشادیا فلت ندنفرط اغوراد ا

 n ربات یارجا یلزیک یلزک یشراق هن (قاسای)

 كسدلالالح یلغوا كنهاش مرراوخ

ETرا اور  

 «تالکشم كوو كا یدمش .ىدرلشملا طبض ىج ىلامش «راشلواعاح امام هرهلا

 ۳ ۱ تارا هه ری اار ینا هد تیرا یشایا

 یاتقوا . یدیا( موروقاراق ) هدهروک هنیرظن هطقت رلکروت « ( قادلونوغلد )

 ۱۳ و دک یو م یک او )اک اروطا نیم وز اغ

 ۰ یینا هشت كملدوظارعاهسا یاو یسر سخ اقوا
 هناردم اهد انک اروط یسهجوز كياتقوا طقف . یدرونالرضاح یتسولج كااخ
 ندف رط رگید .یدشمهتساكمردتاناحا کوک یلغواهغلرادمکح شاتر

 .یدرویشبلاجهنباتا كيالبوقهلبا وکنم هد(یسوقرس)یتهنوقرس یسهجوز كيولوط
NLS۱۳ ۰ تماس نوید با یر مالسا مدح  

 ۳ ا بروس تاغار وطارغا یک و یررا قلقا قفوق

 ندنسهلاع یاتقوا قلروطاربعا یرب : یدرویلوا امرف مکح رکف چوا نوجا

 و یسالوا نارمکح هد( یال ا ) او (موروف اراق) كننادناخ یاتقوا هرزوا قلاق

 ندنف رطیسهلاع یاتفح یرکید ؛یسلدا مادختسا لارنجر هدهرزوا قلوا رظان

 رظانكحاولی كرهلیدیا ا یاروطاربعا ر هد(قلالا) و (ناتدکروت) «(اراخم)

 ؛ یادحا یلشرطب یروطستر هد( قلالا )< ماما رب هداراخ و ینلدبا تاک

 و یسالوا عبات کوب رارکید ارادا یبسأت قاروطارپما رب هدننچ هدیرکید
 هدهطت رب زکلای هدهقرف چوآ یه .یدیایسهلدیاثادحا یابهار یدوبر هد(اسال)

 هدكنس رلکب یاتفح «هراقازوا هللسهلبسو هرام كنوئاب هدوا :یدراروسدیا فالتنا

 ۱ ۰ او هند (غنوص) یالبوق زکلای .یدبا یسلردنوک هنیرزوا نارا

 . یدکح هلیا هظفاحم یغاحوا كرللوعوم «كحهدیا

 هدرانوب : یدروینولو مس هدننب نادناخ چوا یتاروطاربعا هازیکنح

 نوجایبدلردنوک هراقازوا تا یحوج.یدبا یرلهلاع یالب وقو یاتفواءیجوح



 ۳۱ ۰ ۱ یرلنلخ كزیکنح

 كننادناخ یاتفج هللا ینادناخ یاتقوا «هحردنوک هنناحوتف برغ یوتاب نوح ا

 . یدرلشلوا صالخ ما اا

 نیزسنآ نیدلالالج هنیرزوا ینافو كناخزیکنج
 ینساباب لوا كلبا « شمقم>ح هاد .م ند( ناتسدنه )

 كنيدلالالج . یدشمهتسیا قلآ ماقتنا ندهفلخ ندا راحود هتکالف ر كوو

 هدها لوا رللوعوم .یدشلدیادع دعاسم تباغ نوجا یتساس لوغوم یک صنف

 كعا وع ی هقیلخ هدعر « قمر دلاق نداب روا ی دلالالح رهدیا هعوف ادم یهفیلخ

 دیم هاو و ییرلا لرمم

 رلمال ا لوعوم « راناتسرخ « رایدو « رلتسر تپ ندسس وب . یدراروبتسیا
 . یدرلشمقلاق هبهعفادم ینهفیلخ یشراق هرادمکح رب مالسا رکبد

 ترد ندلالالج . یدبا هارفظم یثمر قالراب یتکرح و كنبدلا لالج
 لاحرد هدنرلذهذ كرلسناریا نامز ینیداوا لخاد ۰( ناهفصا ) هلا یراوس كم

 یمىمص هداف سالابنده رکف تلاحو ندلالالج < شعایوا یراقلنام رهق (همانهش)

 هدنلآ كنبدلالالج الماک ناسارخ و ناربا قترا .یدشلوا رهظم هلوق مسدرب
 یزق كدعس كب الآ هد(سراف) « كقارو ناطاس هد( نامرک ) ندلالالج .یدیا

 -وروک راناطلس و راهدازمش هدنسهرآ رانامرهق یهدنعم ء رویدا جاودزا هللا
 ر ماظتنم شرط یه رللوغوم .یدا هدومبكی یتک رح و كن دلالالح طقف .یدر ول

 هاش وشت كس دلالالج .یدراشمر دیا هس رابدنک ی لاها «راشا قسشهدنروص ۰

 ندنرانامرهق (همانبش) هدرلنا « هسراو .رانالوا عبا هناکی .یدرویلوا عبات هسمک
 كياتفح هلعءاس . یدرلشاوا علا هتیرلناخ به « زلئالرا كروت لصا .یدنرابع

 ءراروالک ۲ یتغج هوا لصاح هحش رب رضم یاهو و كسدلاللح یرارواشم

 .الوا هدنافی كن وشت و یشراق هنکلروربنطو كرون « هنکارکسع لوغوم

 .یدراششار تب تک ییدتشلا ی دلالالج ندسسو .یدرلر ودیا تفت رج

 لوعومتیاهم «شعا قزادمکح هاک «قلنادناموق هاک هدنحما قلشو و نیدلالالج

 .یدشمتک بولوا فلت هدلوطانآ ندالوا قفوم هفلآ رب شیراق ر ندنسخارا
 یراکدلکت سار « رلشهلیغاط هنیرفرط هروس رلیمزراوخ هنرزوا ییافو كنبدلا لالج

 ( بارا" ) هدنراوج (اراخم) هدنرلنامز ضارقنا و درلیمزراوخ .یدرلششی راچ هللا ماوقا

 ۰ یدرومرو ییاونع ( تری «رادیر ) هنسیدنک تاذ و .یدشقا روهظ یر هدنرهش
 كنپارات .یدراروسد (یاران) "ةفاضاهتسآر طقسم هنسیدنک هدلاحینیدلوا دوم یمسا لصا



Aیوم خیرات 0  

 ی راشا كراقارف ,یتارهوحم كن هبنطنطق «یساشا رادتمق كى هلا قیرط

 تمش ید تیاغ دک ناف رازنغرق نانولو یمهعش هدهدنلو لامش « رولا

 یت ورث نوتوب ك( دادغب ) رابنمرا هدندنهرط ایساقفاق .یدروییدبا هده ر اکر وک
 او یاق ناروطوا هدنلاوح و وتاب . ىدرازاوبليا لقا
 هصاوا كح هلک ندماخ قارا . یدروسدبا هرادا هلتنوکس لاکیماوقا سورو

 . یدرونولو تسرس "الماک وناب نوجا داموا یتروبحم راظتنا
 ناسارخ و لا یادوام هدنفاغاص كنسابب یاتغج لغوا هازبکنج

 لاک یلام نوو, ء شمشار هد(قلالا) یاتغ- . یدشلوا رومأم هنیراتهج
 دیا قسطت هنفرح قرح ی(یقاسای) كن-اباب «ارکوص .یدشمالشاب ههرادا هلتناتم

 تیاعح .یدرولآ هراتعا رظن ین دایر ندنید هدننالنکشت كتموکح « روس

 ء هدنروص رب مظتنمو یاد تیلم وب « هکه دهجردوا . یدیا یلم فرص یسرادا

 نوا هدکلاع نانولو هدنسهرادا كياتفح . یدشلدیا نمأت هدهلبا ناسا رب دحتم

 یمورغوط اهد ,یدرارید (یسهکروتیاتنج) هناسل نایدیا ملکت هدرصءیحنچوا
 .یدشمریتک هدوحو یاسل كناهدیاتغح شما لکت تلمر دوحوكب ناخزیک.ج

 یگالع قانوغروهدنحما راظتنا رب دیدم ین روطاربع اناخ کنج هد
 كيولوط .یدهزال كتا باتا رادمکحرب قترا هکلام یسجو .یدروسرتسوک
 .یدشمراقح یتسهمانتصو رب هل زمک ج هان روا « تروشم سلح نانولو هدنتعم

 طو .یدر وردا ناعآ فاخ(یاتکوا) یاتفوا E هدنسهماننصوو زیکدج

 لاثمءوسرب رضم یسهحبش یشداق هنناماظن لوغوم یسالوا فلخ هزیکدج كباتقوا

 .یدیایاج وج وله یی ر سلجم «ندیا ممورت هدایزلایرکف و .یدکجهدیالیکشت
 هم 6 شمرون وک هح كرهریدتسا نیست روطاربعا یاتفوا ال وا یاحوحوله

 كنادناخ یولوط ینعل نکحدوآ ( ۱۲٤۱١ ) هدننافو < مارات هک موروقاراق )

 رب نانولوا دقع هدعب . یدشلوا زختفم هلکمروک یغیدالاق عنام رب جه هدنکوا

 هنفیدن ولوا باتا كياتق وا قرالوا ناخ كالبا ارك وص ندناخزیکنج هد(یاتاوروق) ۰
 6 راشع وروک یک ردبا لوبف الوا یاعا و یرارادفرط ننح . یدشلر و رارق

 تقور چه هد(یالق)یالبوق كوج وک نالوا رهظم هنیریدقت كناخزیکنج طقف

 ۱ كمهمرب ونادىهس روهظ تباقر هل ایی ادناخ وتاباذک. یدراشماع وطرود ندتفد رظز



 6 شر است

 وش و نوک ز وضوطەنىرلنامز كوص كنتابح زدم ۰

 با بن . زکیدبا تقد هترازوس كیالب وق هلوحوک مات و كزبگنم

 اهدو (نکجدوا) «كمولوط « یالبوق هلو وک و تدا, ىد تن

 یدافحا كزیکنج . یدیا لغوا كتاذ نالوا ثراو هنسهللاع زیکنح یسورغوط
 وكنەسدقم لاح یهدنراوج (نوخروا) هلا (قادلو .نوغلد) یجب كنهبئرا"یضارا

 كيهحوتفم كلام طقف .ىدرلشمردشالرارق ینسملرو کو كن رهش (موروقاراق)

 رکا طقف « نایدبا حتف هدنرزوا رک ا» كزیکنج . یدلکشم هداعلا قوف یمیسقت

 ر كوو كما هرادا ن ناک مسج ول « نالوا كج ە۹ەسمەلىديا هرادا هدنرزوا

 ندروطاربعا زاملصراص «ندنرلاباپب « یدافحا دلزیکنج . یدیا فقوتم هرادتفا

 تیاغ یناتاناخ هدرمالوا .یدراشمالک | یراقلزسرادتقا نوتوب هحنلوا مورح

 ی(قاسای) كزیکنج نوجماقعوق هنلوب زآ رب یشیا یدافحا زیکنج .یدیا لکشم
 «یراوج (نونوا) هليا (نوخروا) یولوط . یدراشلاا رادتبا هتکرح هچنیجوم
 تاذلاب یهعبت نانولوب هدتیک اح تحت هبورغوط ندوغوط یکرلتیارهکو رللوغوم
 باعا نزاع ا طةف « رویا بوم ی رارظان كساپاب « روسدیا هرادا

 . یدرومم ولوا

 هدنراوح یره اغاوو هد ( ناخ ناس) « وتاب یلغوا كنج وج هد رص ول

 عرق ندنراتسودناب ولو هدکیدن وتاذو .یدرواشاپ هدلاح هبح وک هدنعق وم (یارس)



 یوم خیرات ¥

 هد كن وخ وم هحنسمتشياینمساكر وطار ا هده «كنودراهن هدرلغاطیرلق دلوانک اس

 .یدراشملوالئاق هنکیدلیالواح كننامز ناصعمات نوجمایرلبدنک ءرلشع وطیافو

 هلرهردنوک یاتویوص هنیح هدعب « شنا مدان ندنتکرح ینشدراق الوا ناخ زیکنج
 .یدشمهتسیا كما ی یتادناخ نک

 كوص هد۱۲۲ .یدرلتع ولو هدنامفادم ردق هحنلوآ یشراق هاتوووص ینادناخ نیک

 یشراق هی راودرا قفتمكننادناخغناووهو لوغوم ن لا «یرمش (وهح یاط)نالوایرارمشلوص

 رادتمق و ینارهوجم نو وب هور وک ییدتا تا شد نم راک نیک . یدروسروط

 هنمشد كردىا مادعاین دنک یدنک « «شملکچ هرس ارکوص شفا هثذ | قرابالب وط یتسایشا

 Uk E هلا رللارنح رکید یه وه یلارنح هنن رزوآ ییافو كلا رق . یدخمالوا ےہ

 ترا ارت هدل . ما وژراهدن یاوآ هدنلآ اه شوخ رس هلو . . یداوآ 3

 رلن ادناموق نونو هننرزوا كنو .یدشلوغوقرالمآ هنرهن (وهوط) «شعد ا افتفا

 ییثکز و شب هدیسه «راثعد «؟زروسروط هن زب «یدلوا فلت الماک زعرلسیئر هکمادام»

 ی دسح كلا رق «یر ةا ناس غنا زکلا ۰ یدرلغلت آ هرې هدلاح یرافدلوا زواحتم

 ۳ : مدآ روح و .یدشلدیا ربسآ لندنفر طظ نمشد هدوآ < شملک هدنح وا یاب نوجا هطفاحم

 ۰ شع د «مهموک بو البوط ین راکیک كعدنفا هد یراب :يدتيا ناح یادف هداروب مارق»

 "ةققح و » :نادناموق نامز ینیدن ولوا لق هننادناموق لوغوم هرخ "لا یرازوس و كلاس غنی

 ی دسح كلا رق یا نامز وا ¢ شعد «نوسموکز کفار ۰ شعا مدا 5 یحاص بلق

 لار قرالوا نیمز واز هعفد كوص هدعب <« شا نفد هنواتک كر ءشمراص هنسهسلا

 « یدعلناناج یادف قرالبتآ هربن ارکوص «شکود یراشاب زوک نوجا

 ایه نزاع راکت هدد رص ييدليا ارحا رهب رام هن ایام رهق هدننح یانو وص

 ( وصناق) و ( ناخ الا ) « شا تکرح نوجا كمریو تيان هنیرلامغی كنقاخ
 هل روص و یاظتناوماظت نج ومه ا داتفرک همازمارب شهدم ی رادودبح

 (یسناش)قرانالهتسخ هداو طقف «شعا شیتف و رودینح ارکوص ندکدلیا سسأت
 هنغح ان ولوا نفد ههر یددجكزکنج نامزوا .(۱۲۲۷) یدشلا تافو هدنسهصق

 هد یمسق ر « ه ( موروق اراق ) كدسح یمسق ۰ یدشعا روه فالتحار راد

 هازآ لماح یندسج كرك ا .یدشلا وزرا ینفد « ( قادلو نوغیلد )
 «راشما باخ اینح رالوغوم طقف .یدشعا تکرح اهجوتم ء ( قادلو نوغىلد )

 . یدراشلا راحود هماسقنا هدیتفلروطاربعا رار هلمتافو كناخ زیکنج



 موه «نایلغرب هلبضغوتدح «ییچآ شاب هجنوروک یننیدلوا فلت ك(یلوت)یولوط ی غوا كوچ وک
 و كزکنج .یدشاوا قفوم هطبض هدنجما نامز رب زا یرهش شک هنکوا كرکسع ندیآ
 ىشراقەزىك-نج طةف .یدشلوا روبحم هكا تعجر ردق هب (ه نع) ندلالالح هنرزوا یمقفوم

 ربدقت هدندنفرط ناخ کنج ینراسج و یخ «شمالاق یاخ هظل رب ندنامفادم هنانامرهت
 رادمکحرب هتشپا» : هنن راقحوج یهدنناب هن رزوا یلاسبو كنب دلالالح ناخ زیکنج .یدشلدیا

 رار لکا ردق ین دلالالح « ناخ زیکنج .یدشعد «!رتسیا قلوا یحا د دالوا رب هلو

 هنسارحا هثهدم تادا: هدکلا نایدا حتف هدعب « شمردنوک رو ر ٠ نوجما یبقعت

 ( ۱۲۲۲-۱۲۳۲ ) هتسیا شم ندحیلف یتسیلاها ورهم و خاب زیکنج . یدهمشقلاق

 هلسهط ساو یرارواخم و یزرومأم ناتسرخ و مالسا « تس رب تب هدارو شلاق هدناتسزوخ

 هاملع هلس هدنماکنه یرلنایص» شهدم كا كرامالسا ناخ زیکشج .یدفلا تموکح ٌةرادا

 .یدشهمریتک هني رطاخ یهرامر یند ؛شماعولم هدلاظم یثراق

 (رلنان) .یدشعوق هناوب هلبماع ییاسآ زیکنج قترآ : ا
 زار اراکر وت بهردق بهم ااو ارج ند(وله) و لس كوص لزبكنم

 داینشا ةتتک اهر للو خوه ءرویرک دانش ت اتارا « رود
 لوغوم نوئو (۱۲۲۵) نامز ییدلبا تدوع هنکلم ناخ زیکنج . یدرولیدیا

 نوا مام ناخ زیکنج .یدشمالشاب هفلوا امرفمکح تنوکسو حاص هدنفلروطاریعا
 همنکح یت راساسا كنتم وکج ی نناوف هدنش یتلم «شمشدلاح هنس زوقط

 وا ؛یدروسر دشلاح ی یلاهانوئوب «رونلوت شداهسک سه ناح ومه .یدشلا تربع

 یادلوا دوعسم هجرد و ردق هیدمش كنسهعنو كىاقاخ « که دهحرد

 < شلاق هدمزراوخ « هدبرغ یحوج زکلای ندنرللغوا كزیکنج . ی

 یر (اةلوو) ی وح :یدشلا تدوع رار هل یدنک هد ۱۲۱۲۳ امد زا کور

 هنلاع بنا ندنردپ وطاب یلغوا رکید هجشدیا تافو هدنعقوم ( یارس) هدنراوج

 (قاالآ) ء«(وله) هدیاتغج یلغوا هجاتروا ناخ زیکنج هدمب .یدشملا لاصحتسا
 ناسارخ و ربللایاروام « ناتسکروت ندارو یاتفح . یدشمریدشل رب هنعقوم

 دصرت ینکلام رلک ات آ و مور دالب هلا یراوج قاع ءروسدبا هدادا ی رافرط

 .یدشروتوک هدنر ار نولوط هل ایاتق وا «یناغو اك وج وکی یا ناخزیکنج .یدروبلیا

 «شقا تافو هدنجیوخوم هدهرصو .یدشلا تدوع هدننامز مات زج

 کنج هاف و زسشیا « مور ندناحوتف یحوج یشدراق زو" هازیکنج

 «یرایشح و تب هلباینلخ ایه هدهرصو هن .یدشهاللشاپ هفهروق هسسد هدنهملع



 یعوم خیرات ۳۱۰

 «(ورهم ) (رواشین) « (خلب) «(ناخردب) ۰(جنکروا) یرانادناموق تیعم گزیکنج
 یرلکدتسآبارخ ین رام دادیشراانوراه ارکوص اهد «طبض ینرارمش (زوسءزوط)و (تاره)

 لدن وذح كتارا رو ال, وط ین رلن ادناموق تعم هدن دلا لالح یغوا كنه اش مزراوخ هد رص

(qne fpr) 

 تر وفا

 ۰ یدروس رب دنالقایآ "الماک ین رارهش ) لباک )و (هنغ) < روسدنا قانا هل راکب ۳11 كره

 ەد( ناورب تفه ) تی ودرا و « شقرا ودرا 74 لب | یشراق هنس دلالالح ء« ناخ زکشج

 و کس | هت اشا ینغیدلوا ناخ زیکنج "ةققح هنلاع كاکرو هع الک ۲ یفیدلوا بولغم

 زیکنج . یدررونولو لوغشم هدنیچ و هدب رع به رلبأت و وصو رس رلیلوخ وم هدانئاو

 دوس هدایز كا هدنموګ ( نایماب ) زیکنج . یدشعا ادناموق تاذلاب هودرا رفس و ناخ



 ۳۰۹ ۱ یناروطاربعا لوغومو ناخ زیکنج

 زکر م یهدنرزوا یرهن ( كره ) ارکوص ندکدریدتبا بولغم یوق مظتنمریغوب

 درفنم هلروصو یراقاحبق ءهبج .یدشلوا لخاد ردق هنیرهش ( یر ) « هنیرا
 ندنرلیدنک «هغعاللوق هدراه راذن | ین راحنک «هغمالاغع ین راریکراب هحنقار هدلاحرب

 یصاح < هلا نوت فیلاکت

 طاسضتا رب یسص یرانا

 هغم رب دن ولو حیا ه یرکسع

 هن راقاحف نامزوا «شمالئاب
 . یدشمشاش ین را

 هدلاح هح وک یرلیدنک طقف

 رکدهبهعفادم نوحمایراق داشاپ
 «راشمروک یتیدالوا یراشرب

 یاسشا ی ردکدلم ال لاحرد

 ( نود ) « هر كردیا ظفح
 هنیدزت راقاحیق یکه دنسارخ
 و كراقاحیق .یدرلشل | رارف

 كونو نوچ ا رالوغوم «یرارف
 هلع ءاس .یدشلدیایقلت عرب
 یهلببق و نالیرآ ندوروس

 هدیدا زج ی راق وشم«قتمالپ وط

 و مان رالوغوم .یدمزال كما
 یرلحالس لوغوم یرلکجهدیا قیبطت ین رارکف

 سددرپ لمکم هددرلنا « راشعوط ینرلکدتا هيا كراسور یراقاحیق هدهرص
 (رههنید) ككردیا زارحا ىت رفظم ( اذلاق) « راشمشوق نوا كمریو بیدأت

 هحنلا یرصا تدوع ندناخ نیکنج هدانئا و طقف . یدراشمهلبرایا ردق هتسرهم

 ناخ زیکنج . یدراشما تدوع هنیراودرا دلرهنکح وزا ینرلکروت یلقناق

 ر ردم و روسج یک هبج طقف « شعازاق تیرفظم رب كوو هدنرفس برغ

 . یدشلا اف ناداموخ



 یوم خیرات ۰۸

 . یدیا یفاک ینراشا یرایا رب ءادناموق رب هصبق نوجما كعوروب ییهنک ام مثتح

 یلارق ناتسجرک « ( ۱۲۲۰ ) راشلک ۰ (سیلف) یاتویوص هللا هبج هنس وا
 .یدرلشمهتسا قمدوط یشراق هسرکسع لوغوم هناوبا یادناموق شاپ هللا اشال
 .یدراشمشا ینراغاط یاقفاق دلرهح هکیا یودرا و یانو وص هلیا هبج طقف

 لوانآ رب هنیرایدقاحبق «هنتکلم كرلکروت «راروسدبا هل تیاغ یاو وص هلبا هبج

 «رلشلآ زوغالق قوجرب هنیرلیدنک ند(ناوربش) یتح .یدرارویتسیا قلوا لصاو
 كنیرهش (نادمه) . یدراشعا نیست راملاو «را(هغوراد) هرارب یرلکدتبا طبض

 هسدأت هح رکتسع یر زالآ رل آ ربخ ینکیدتا لَ ىن یلاو كرديا ناصع

 .یدراشملا ناشیرپو بارخ یرهش كره ندحلق ًالماک یییاها «راشمقلاق

 ( روق )و (كهرهت ) هليا یرلقاحبق (نابوق) ناروطوا هدنلحاس زکد هرق
 .یدفو همش چه هنیراقجهساغوا هننقصاب لوغوم دآ رلنال | کات هدن را هض وح

 .یدراروبلبب یتفیدنولوب یرادمکحرب كرلکروت نوئو هد( موروقاراق) ًاتاذ رنو
 هنکیدلدیا ارحا ندرللو یناه یر ندرارصع كنیرلالتسا كروت هلصوصخ

 فقاو ًاصطق هنیرلکجهدبا بقعت یرللو و هدكرللوغوم نوجا یرافدلوا فقاو

 وم « راشمشل رب مک راک ز او رح ءنالا «قاحف ندیبس وب .یدرلر ورنولو

 طقف . یدرلشءالبوط هنساووا (كهرهن) كردبا نام ین رلکع هلک ندلامش كرالوغ

 هحل آ ربخ ین راقدشآ ی رغاط ساقفاق یتح « یراکدلک ندیونج كرالوغوم

 كنهبج .یدروبلیرلبا هلتعرسیسودرا لوغوم«ققلا یف .یدراشلاق هدنحما راتربح

 جووآ هفارطا «راروسدیاقیوشت ییلاهاثكردیا یک ر ندنسراباودزا یرارومام

 هقلخ هدنقح یاهمو توطس «یرشو ناش كرلکروت «رروسرس نوتلا یسولوط

 هراقاحق رانو .یدرارویشیلاح کا بلج هنیرایدنکیرلنااردیا منرت رلبحدم

 هرانو زس .ردتلمرب یجنابایرلنالآ .زکسزع راشدراق مززس» :نامزی رلکدتبا فداصت
 رهبده قاجوق قاحوق هرلنا «رارویید «هزکسلمعا قافلا هلمزب لصا .زکىما مدرا

 هلبارلهدهاعقاو .یدراروبلاق هدتعضورپ ددرتهیشراقهلاحو راقاحق .یدراروسرو

 .اریعادلرورب مسج طقف ؛یدروییدیا لصاح باذحارب هدنرلءاق یرارکفقامصخ

 هكراقاحیق هج تیاهن .یدراروسمهدبالاردا ولردرب یرکف یهدکشاسسأتیناروط

 < شمریدلاص هترزوا راکزا و راسکرج رانالآ یاتووص هدافتسالابندنراددرتو



 N یغاروطاربء | لوغومو ناخ زیکنج

 هقشاب زدن و ی دشع رک وا هلیق الندنلچ وکو یب اتق وط هافوماح ناخزکنج نک با عاقا تالکشم

 اماع اک كنا نیحومه هقدلوا تایحر وا . یدا اتم رب عورشم دم ناطلس

 ینهاکرارق هن رزوا تب رفظم یدلبا زارحا یثراق هراز را وخ نازک .یدتحهممالوا اح

 كراب . یدشمردشلر هنبونج زارب ك ( دنقر مس ) « هنسهيفیص كد ناطلس یتس (ودرا)

 طاع هلراراچ فیلمل «راوص زاسهمزمز «رااعرم لیشپ «هیفیص و ییدلیا هیمست ( لک ناک)

 یرلنادناموق تیعم هللا هبج نوجما تامریدننا یهرض كوص هنناطاس مزراوخ ا یدیآ

 كد ناطاس هد(رواشی) « ی ی ی(ابرد ما) ودرا .یدرلشغا ت کار ندارو

 ۱۶ وص .یدشلوا تل راحافوط هدضص رعت 2 . یدشلا ض رعت ه هظفاحم ر نان یغنیدقارب

 ۱ نت 4 وذح یات و وص ؛ هلامش هنج 4 شوا هلوق کیا ندارو ودرا

 ۱ 2 4 ۵ هہساةفاق او دادغب كد ناطلس هدع) .یدشلا تکرح وغوط

 ۳ 5 تعانق هنفیدنولو هدلامش هيلع ءانب و هنکیدع | رارف هنرراتهج

 هد ناطاس ارابتعا ندارو « راشمشل رز مدن رهش (یهر) دل ردیا

 یناکوکسم كناخ زیکنچ هبج .یدرلشسهل رلبا ردق ه( رزح رح ) كرها باغ ین زا
 (ردهدنیلرب) دم ناطلس نامز یرلقدلوا لصاو هارو یانووص هللا

 یاشیرو تاافسر هحردوا دم ناطلس .یدرلشل آ ربخ ینک, دلوا

 قرالب راص هنکروک نوجا یغیدمات ولو نفک قحاراص ی دسح «هکیدشل | تابح كر هدنجما

 هز ىلوق كهللا زییه» :یدشلواوش یزوس كوص نکردنا تافو دم ناطلس .یدشلدا نفد

 . < ردنساروا زممحرص كوص

 ارک وص ندکدتا اھا ی هفیطو یانو وص هللا هج و

 بقا ندزیکش مگا :یماز ناسا ورا لزکنم
 نادناموقکیاوب .یدراشلوا روبح هغملا تاماعت یی راد هتکرح طخ كچمدبا

 مرده هک E یرهتنزخ و یرلرسا هدیزن كا یراقدل | ندرفس كوص

 یعض كنساوح قاحف كردیا میده هال ر هح را هدیاو وص .یدرلشعا

 اک قو شوب ردق هبحالک باوجر قفاوم کو طقف . ىدشما باط

 قمردنولو رضاح اعاد یرکسع «قعولوا هشاعا یا اهد ندتکلم ناشی فا

 «(یهد) هدهرص و .یدراشعا طض ین رافرط ناجابرذآ هلا نارا یلامش نوجا

 زیکنج هدانناو .یدشلدیاطض هدیدلاوح (زرن)و (نوزق) (نادمه) «(موق)

 کنوح .یدشع ولوابیوصت "الماک یسهمال كانو وص «شعادورو یاوج هدكياخ

 ندنسهباجكنتلم لوغوم هدناحوا؛یدیا نوکسم هلرلکروت یسلاوح قاحیقهکمادام

 . یدمزال لاح همم كملرلیا ردق هیاوح وب نوجا كما دفتسم یرالنا

 ون هدلاخ ونش ..یدروسروط یرکا ایدایه زارک زا « رضا المک رک 3



 یعو# رات ۳۰٦

 ۲۰۰۰ ۰ هیفام عم ۰ یدشورو نوتدسا یه وئعم هوف كي ودرا هس رزوا یسملکح

 هلا مالسالاخبش شتا هراسح یشراق هرالوغوم ودراوب نانولو هدنتوق یشک

 همیلسآ هلدس و ام لاک هس رزوا یرلامحا هنس ود را نک یرلوباق مش كنضاق

 نوتلآ كن زو کیا ندلاها نوجا كمهمر دتا امغل یرهش ناخ زکنج

 موروق اراقو نيج « ایربس ییشک كيب زوتواهدندتفرعم و 3 بارا طقف « ملا

 ًارابتعا ندح رات وب : ناخزیکنج .یدشمر  دشدلاح هم اب یدنک قرودم ءاط هنس رلتهح

 كمما هدافتسا هنماب قلم لوعوم ندع انص نو وب رو الشا هقسمطت ی "الکشت لوعوم

 هوق كما ممع ییانصومولعهدنن رالوغوم یدصم ند و کج .یدروتسا

 تددم ینح رالوغوم یسورعوط اهد . یدکلا داشک عادا هس اسر کک هب هب رکف

 یر رب ردق هامز وا ۱ لشت هطساورپ نوجا قمرد ولو داف ها هس سع

 1 شمرتسوک قلراک ادفرب كوو نامرهق ر ا ثالم روع هدنسهعلق (دنحوخ)

 زکلای ندمتا ارجا یسهبراح نادیم كوبوب رب چیه هدنجما یآ شب رالوغوم
 هجرد كوص طقف « مظتنم ريغ ینالبکشت فقاعتم یتراهراح (دنقرمس)و (اراخم)

 (ناتسکروت) «راشما زارحا تیرفظمر كویوب یشراف هبیشک كيبزوبکا روسج
 :,یدراشلا طض ی رافرط (رهملا یاروام)و (هناغرف)

 زارفایشک كببشب یرکینوجا یلعبض كرلفرط برغ ارکوصندتب رفظمو ناخزیکنج
 نیست راجافوط ندرا (درش وق)دارغن وقو یات و وص هل هبح هنفلنادناموق كنودرا و .ءیدشعا

 «هدشابقم كوب و رو ولوا e ردنا هنلثم هدب رح خیرات یرفس برع كزىكىنج .یدشع ولوا

 نودو هع : رق نددنقرمس هل یک كر ؛ شب یمرک, نیقآ و . یدیا نیقآ رب شهدم و برخ

 «یرلسنا را E زار لار المتسا لیسو :یدکح هل دا ارحأ ردو هن را آ

 ۱ «ی رلکرو قاجیف ۰ یرلنالآ ¢ یرلسکر ح ۰ یرلدحرا 5 امرا 3 ی راکرو ناجابرذآ

 رفظمو بلا اماد شک كراش یرامششاب و یراراغلب «یرلسور «یرل کی دن و یهدع رق

 هدن امامت و :یدیا یعطق تیاغ تایاعت ییدرو ه هبح نوجا ا و كزیکنج .یدشمهط ربا

 لاح هم. ؛یرب دولوآ هتاتسدنک ۰ یسهبلپسک كنلوت مزراوخ ۰ یسالر دشیقص كد ناطاس

 گو وب هن هرح “لاب كنو نامز ییدلدنا رسا نمشد ۳ کا 5 یدرویلب دنا ناب یساعالاقاب



 ۳۰۵ یغلروطاریعا لوغومو ناخ زیکنج

 هدانئا وب .یدشمشوق ورغوط هباروا نوجما مکحت ین رهش (جنکروا) ءشملیتآ

 -یاروام «رویک یناوج موقلیزبق قراتوط یلزیک هجرد كوص یناکرح ناخ زیکتج
 تک نم وضوط ه (اراح ) « هتتماقتسا یتعحر طخ كنناطلس مزراوخ « هرهنلا

 ناولو هد ( ارام ) .یدروسدا

 ۷۲.۰۰۰ قحنآ هظفام رکاسع
 _رمس) « توقو . ید هدننوق

 لخاد هشعم كناطاس هد(دنف

 هدءرصییدتساجورخ نوجاقلوا

 بواتم ندنفررط یف
 زکنج یرهش ( اراخب ) « شدا
 هنجا ینرلواق یشراق هنسودرا

 . (۱۲۲۰) یدشلوا روح

 هح رک هب (ا راح)ناخ رو

 ۳ شمتِک هدجسم ورضوط سوط
 «شقوص ردقهنمآ كدحسم ی 1

 مومع قرهتیچ هبیسرک ارکوص
 .٠ یددلا دارا قطن  «یاها
 هس دیک د و ناخ زکنج

 قهیدلوا بهط كنوق ر یونعم

 ج كزکوراهانک !یلاهایا»:ر وساوس
 —-YYY\) ۱۱۹۲) ناخ زکج .زکسالک | یغیدلوا لو و ردق هل

 و یدرومد « ! مدلک قرالوا اا یالب ر کا كرس ن کنوح

 ۰ روس رو دشارآ یرش یرط راوس هدهرص ييدلبا دارا رلقطن هیلاها روطاربعا

 1 .یدرومایدآ طمض یبمهعلق جا كرش هدندف رط رکید

 هدارو « شل « ( دنقرمس) ند ( ارام ) بقاعتم یت رفظهو ناخ زیکنج

 نالاق هد ( دنفرمس ) .یدشعا فداصت هب ودرآ یت دش و واص بوئار كد ناطلس

 كس دلا لالاح و یرارف كس رل اطلس هلص وصخ ۰ ید هدلاحرب ماظتنم ربع ودرا

 ۱1۰ 4 دلج «یوم ع رات «قیفر دجا





 ([ندنرا ا دنه ) یس رخ ام 7۳۹ كل وغوم كوو

 یبح میهاربا «یرکسع ٌهناخباتک یوم 2رات «قیفر دجا



 یعومت رات ۱ °“

 .یدراروبلوا ناشیرب ندالغ و طحف هسا رلجا لاق ءراروالک ۲ ی رق كنسەروف زیکنج

 راک ناک ندنیح « شا عیرست اهد تاق رب یتکالفو یا كن ر ندنرارهش دودخ تیاهن

 ینەقوم كنرادمکح مزراوخ همقو و < رک و الما یہا ءشغا طبض یناو
 ینیمضت كعايض و كار مردن کا وفا چوا هک دخ « ناخ کنج .ىدشملا لاکشا نوتبسب

 هدارکوص یآ یبا .یدشلا درط هدنسنکیآ فلت یر ندراریفس شک دم «شعآ بلط

 رب یا ندمزراوخ ارکوص .یدشمالشاب هفمالب وط ین رارکسع هدنراوح (شترآ) ناخ گر

 ندنمشد یتاکرح هدنسب رک یطخ هدر, و «شمروس هب یرلبا ی رالوق فشک هحنلآ ثداوح

 ۰ (۱۲۱۹) یدشملا رشت هکعا رتس ی دشح كنسيلک مق ودرا «هنمالقاص

 ندلالالح لغوا كنمهأش مزراوخ .یدقو قلرضاحر چیه هسنا هدنتهح رل-هزراوخ

 هتنای نضهتسیا رتسدآ هد یتساباب ۰ شمالب وط رکسع لاحرد زالآ ربل | ربخ ییسالمتسا لوغو

 (عغاطاراق) هدنتاہن یسهنس ۱۲۱۹ .یدشم لا قیوشتهرح هدنتیعمیرلن اطلس یییلاها قرالآ
 دم یرادمکح مزراوخ هت رزوا ه راع ناک هعوقو هدننب یسالفس م ہ3 كن (ایرد ربس) هل |

 ثبتم «هدنسیرک (یرد ربس) دار ەلىك ه(رهلا یاروام) « هل راض 6 هلتبدج قتترآ شا

 قکلرب رفس روم وش شک دمخ ,یدشلا رابتخا یهعفادم هدنسهقرآ یطخ ماکحتسا رب

 رااوغوم . یدشل ۲ رخ یت اندک«( هناغرف ) كرالوغوم هدهرص ینیدشاغوا هللا لکا
 . « راقحالوا شلا .تسهقرا كل( ابردربس ) رلهسلوا كحهدا طبض ینعقوم ( دنجوخ )

 مزراوخ کهدنمسا كم روع هدهرصو «یدرلقجار دنولو نا "الماک یناو دنقرمس و نایدفص

 ندا هرصاحم یتسیدنک هلا یثک كسب شب هدارو ۰ شعاپاق هنسهعلق ( دنجوخ ) یادنامزق

 کوم .یدشع ولو هدناعفآدم هتسهجام زهق یثراق زا «قالآ) ینادناموق لوغوم

 :یدشنشلز هلا یلکمق هد(ایردربس) كرهدنک ورغوط .هلامث یسقابتم مىق كنب رکسعمزراوخ

 (شبت را ) یسودرا لوغومرب كوبوب کیدا وضوط هنتیاهن یسهنس ۹
 یر ندرلن و : یدروسدا لکشت لوق چوا ودراو ادعا عج هدن زاۋ

 یاقوا یغوا هجاتروا ییا یرکید «كیولوط نلغوا كوجوك هللا زکج

 ندرللوقو .یدرویولو هدنتیعم كنیحوج یلغوا كونو هدیرکبد .كناتفح هلا

 ۱۳ت رزید ولو كاف ع کلا .یهاهدننوق ےک كس رووا یرتره
 . كترام شات دجم ناطلس :یدشلشا هوالع یک كس نوا هززوا قلوا هدنماقم

 کا بوقبح ندراموق لی زبق نا هدرا لوغوم وغوط هس ران رک كلبا

 زرا ودی هبرضرب شهدم زاملا ربلا ربخینکیدورو ةنرزؤا ( ارام ) كناخ رکن و

 Aa (دنقرمس ) قرالوا عناق هنغدلوا و كئبش شه” نامز وا ٠ شلئا

 ا كتک الف نیدلالالح لغوا «یارنج ردنتم لا زکلاب . یدعلا

 ورغوط هرالوح كردباهظفاحم یتثناتمو لادتعا هدنامز نبع طقف « ششمالک آ قق وا



 ۳۰۳ یغلروطارع | لوغوم و ناخ زیکنج

 هدهرص وب . یدشمالاق یسوقروق ندیش رب چیه قترآ ارکوص ندکدر و ینمان
 هنسهرادا ك راکبانا قوجر ندنلسن كروت یرلهتح دنهو ناتسناغفا «نارا یونج

 ات داع هدشکن دم یک یرلقدنواوب E هنسهفیلخ دادغب لكلا وئ .یدشلرآ

 ه ورغوطندوغوط كما زواح e 1 .یدروسدا دانتسا هننازابتما كن هفیاخ

 كما اا ندفرطر س کد .یدکعد نایصعیثراق هنسهقیلخ دادغب

 یلاخ ندلاظم یشراق هنسهعس ندفرط زکید یو دنج وک یهفیلخ كرەىتسإا

 ناخ رطیمهدلاوی دلادحم خسش یلارام ءشمحا هحهلضف نوکر یتح .یدشمالاق

 5 اوس نک :ر دلوا لرد اماهنا هلقع ولو هدهعورشمرعتامسانم هلازوناخ

 هس رزوا یملطو كشكت دمت . یدشمالکا ید ولو هداطخو ناتم رب وب و هن

 یسولوطیسترب هماربک نیدلامحت خيش هسرزوا كلوب .یدشمتا لالتخا یننص املع
 اوج خش طقف « شعا بلط یوفع كاك دارمردنوک یهو و هو

 .یدشمهل وس کج ه هدوا هللا یثاب <« لکد هلرلره و و نوتا هلو كنهانک

 . یدشلوا رادرخ الماک ندلاوحا وب هلسهطساو یرارومأم « نازک
 یفس ر نلیردوک ندنفرط هفیلخ نوح یسعا ارحا رفس ر هراتهج و ج

 نوجا یی لیا ذاا روتسد ینمالرآ ندقلورغوط امناد طقف « شمشوروک هدهلبا

 ندفرط کید ۰ یدشمهلکد نشا تحسانم حطق هلی دنک كن رادمکح مزراوخ

 .یدشمالاق یاخهدندقمر دناق هلبسهطسا ویربفس «ندقمالایوا ی رادمکح مزراوخ

 كنهمانقافا . شعا دقع قافتا ر یضرءت و یفادت هلرابمزراوخ ناخزکنح تیام
 ندنسهدهاعم تراحر طیس تباغ لیذ و . یدشللا هوالع لیذر قافوا هشاهن

 تس سسندرملا یاروام هل اناتس روب راناو راک ناک ندنح هلو ندو :یدنرابع

 كرا ورغوط هامورو قارع هللا هدهاعم وب ناخزیکسنح .یدرلکج هک هدنروص 7

 هدر یتلآ هلرلیناساس ۰ نکن دم یدقجالوا شا هدلآ زا ینلوب یتراجت

 مک یک یشرب زستیمهاو یداع یهدام و یرلکدتا در یثراق هناخ لبا

 ل ا تدشآ هنجآ رەس یشراق بیل دادش زها ردا دقع ینهدهاعم و

 ردق هناتسندرک هيا ناتسامزاو طخ یر نازآ در
 . یدشلدا نیعلت ندنفرط هفیلخ هحنلوا لخاد

 اذ . یدیلمانواوا قلت فض رب كورا نوجا ینیدنک لا و تكتکت ۴
 یرارورینطو قیقح كناتسکرو . یدرلشاوا ریکلد هجرد كوص ندنسیدنک یسهعت



 یوم خراب 6

 . یدرویلیرلیا یک مررداس نوجا قملوا کاح هبرغ ناخزکنج « روطارپعا زاملیص
 و یناحوق ۰ شعا وع هدنسهاس تعرس یرلزوغن وط هدلاش یانو وص

 قحا ك ا كنهبح . یدشلا ر یخ ین هبج نا روح هدنومآ كعا

 هدد ه رج E برح كغلحوق یفزج a . یدنآ هدنن وق ۰۰

 - الشاب کما جزم هده ساس تراهم هب هب رکسع تاکرح هدا بولغم ی را دف

 كنلحوق ناخزکنح ندمرک هنکلاع یاطخاراق اهد یرلرادش» لوغوم .یدشم

 ۱ نه راتاملس هد تاقو يما هدلا یر ندنلاحر هد زد هلا

 ۱ رم 2 یا نالوا مادو ل یا در ی ا

 ینید هیلاها كرهردنوک رارومأم هنسیرلیا كنسودرا رکج ارکوص «شعا ملست
 هبح . یدشللا رش یترلهمانناس یشراف هقاخ كنهبحو نالعا ینغیدقلاق كلاظم

 ۔ دیا ارحا ماظم قترآ « روید نالعا هیبهذم تیرح هیلاها هدنسهمانناس وب
 فللاکت كن هرناحور فونص « یتحانولوا هاج كرلتدابع داع هد سه « ینکح همل

 «لیعامما یشراقهرامالسا ینادهعتوب . یدرویلیا نایب یتفجانولوب فاعم ندکر وو

 ۱ ام را روا ال یروت یک IL هديتراف هراافسرخ
 عانقا رلیلت ناک رار هلبرلامال هدنسودرا كنهبج هدیرانالوا كلاس هنیهدم ادو

 هدنن یلاها كلا هتیهذم ادو و «یثام « مالسا یتسایس وب كزکنج . یدرارویدا

 غلچوق « هجشدبا مایق هنبلع غاچوق قلخ نونو ۰ شما لصاح ربات رب ییا
 كناخ زکنح قآ را . یدشلوا روح کا را رف هترلفرط (ناشخدب) ۰ «(رمای)

 غناوه ندرالوج ییامش « هندودح ربثلا یاروامو ناتشلا روت نرو

 .یدشمالافنمشد چیه ردقه رله دوه (نوا نه ۵ ) هتسرلالبا تد .هس رم وه

 قترا ییناوم یهدنن ینلروطاربعا هلبارایمزراوخ کنج 0
E SEىدشملاعفرالاماک . Oرہلا یاروامونارا «مزراوخ  

 ینلابقتسایرادمکح مزراوخ .یدروالرضاح هننروفرب شهدم نوجا یرادمکح

 هدهجرد كجهبمهدیا كاردا یتسهرامآ ر چیه كن هننروف كج هدا راحود هب کام

 نالوا كمنم هجرد كوص هتهافس و ترشع . یدیا مورحم ندهیسایس تربصل

 مورح لک ندکناتم و تابث ,ندنکلسم تیدج اراکروت نالوا یدادجا ء تاذو

 دما یحنکیار هک هنس رزوا هلغ ییدلبا زا رحا یشراق هاخروق .یدا



 ۰۱ یفاروطاربعا لوغومو ناخ زیکنج

 نایقروق چیه ندن رلکرو
 هدوا . یدراو هم

 د غلچوق .یدبآ علج وق

 مماف كردما قافتا هلا شكت

 ند یاخروق یرد

 سلوا قفوم
 (قلالا) یرلشادند یسا

 و هسرزوا یرانابتسرخ

 هدعب «شعرا بولفم كره ور
 هليا یرلمالسا ( ول نان )

 هنسراروغیوا ( رهش قلآ )
 و ( رشاک) كردبا هلغ
 طض ی رافرط ( نخ )

 اتق وط ۳ 1 یدشلا

 یر ند رشد راق كنكب

 (قلشی) بودا قافتا هلیا
 -وم « شمورو هشن رزوا

 (ولهب نان ولو یتفتمكرالوغ
 .یدشعا وع ین راروشوا

 اسا رلتیرفظم وب لحوق
 زاد هنمودزآ رو رس

 هام ا ورغ وط

 و . یدشمامالوا قفوم

 ه (موروقاراق) هبج هدهرص

 کەدەروق یاو وص«رویلک
ESی  FRAقاحتلا هب هی  

gente `۳" ا ی ل ھم مم  
0 

a ea lie ingen he 7 Ns aresو0 ےل یی ادب هم ی وسد امان کام  

 لوغوم هد رصع یج درد نوا

 (هدنسهزوم ولهز هیوقسراج)

 غ راص هد رک گرا وت ۰ یدرو دنا



 یوم رات ۳ رو 4

 ور دزیکنج هکیدراشلا زارا تاشو تاتمر هحرد وا رلملذرح رگ و ندقلن اشرب كلا ود

 ترد ا ماع نوا كيلس هدیا طض ەچ «یا وب وص a هہح «یرلنادناموق هدنزک

 کنج راشاشتغا هرولواتسوا تلانیج هدانئا وب .یدرلشمشایغوا (۱۲۱۰-۱۲۳) هنس
 یدروملاق یلاخ ندنزارا تراسح هل رلنداق یهدنارس هروسدنا لاکشا یاکرح كنسودرا

 نهوییهند |سولج هنت نيج ت اہم .یدرلشازاربا هملم تشحر كل و و هدرا هب راح و: رمل

 ینزیق « شتا قیدصت ین راتیکاح ھه( یسناش ) و ( ییچه ) «(وا ۲۵) كرللوغوم غنوچ
 . یدشلا لق هنرهش (غنیک نایب) لا كرفصا رب قاب كردا جوز هزکنج

 ۰ یدشمهمروس هلس رد هکراتم رک هل اصموب ييدتا دفع هل روطاریعا نح كزىكنج

 قلخ ات 3 لر تم هحرد كوص ندللذت ییدتا لوق در ,راروطاریعا 6 قلخ نیح

 رادمکح ر زاملصراص "ةققح زیکنج هم رک ندحیلق ین رارکسع لوغوم كردىا نایصع

 ۰ یدشلا ید یا قبح هلس راهم و تارد كن رانآدناموق یعم شا تائا ینغیدلوا

 میدون هراثآ ردٌتعم كا یادناموقو سا 6 قوس ندرا هطش فاتح هنسح یتسودرا نا زیکنج

 هدهرض رب ینفاروطاربعا نيچ ۰ شا سح یفبدالاق موزا یوا هنسیدنک ارکوص ندکدلبا

 ە) موروق اراق ( هد رص یغنیدن ول وب لوغشم هل یطیض كم هر و یاتوبوص ندا ض رقنم

 زک نج . یدشقارب هدنیچ هلا یثک ۳۳۰۰۰ یبیلوخوم ندنرانادناموق هدزک كا «شعود

 ۰ یدرونولو نیما هننحالوا قفوم اماع كنىلوخوم نامز یی دلبا تکرح ور وط هب رع ناخ

 ناروطوا دلا یاروام یت رفظم ناچ كناخزکبنج به
 E ا ا و باغ
 .ىدشملا ارحا رات ی هداعلا قراخ هدن رز وا رادروب : و

 یارطاخقاوس كنحب یوطسو تک وش دكراهفیلخ هد ۰ یتمظع كناموره یتح
 نولو « كراهعشعش نوو نيج هدنرظن كرلذا . یدشمهمهدا هلازا ند رانهذ

 هنضرالقع ولرد ر ینضارفا كنغاروطارعا نيج . ىدا یه وع درب تموم
 مه یا ۰ ۰

 رد ول هنسدنک ندرم ت 0 نکن ر اک مزراوخ ۰ یدر رو ہما زر دغیص

 قمالکآ ینکیدما بود | طض ق "ةقیقح كزکل روس ر دشدقص ی ریقس نا

 مالسارب ما هن رادمکح هلا یمسج و جود نونو « ی ریس هزکنح ۰ یدروشسا

 وب هدلاح ین دل وا ط وب ص هحرد كل وص هنثیلم و تسر تب ناخ رک .یدىا كرون

 ناول را همست جاولپ دوش هد .یدروسدا تمدخ هلتفادص لاک هزکنح ۰ تاذ

 . هل وس وسیع وط ۰ غجاروص ید اکس» ٠ كرم روت وک هوا نوک ر یرفس و

 رادتمق تباغیندقاط هلوق «شما لاوس هد «؟یعدتسا طبض ینیح ةقىقح «ناخ

 راهده و رلشع ءرلتاقاام و هتشيا . ید شمر و هده هحاولب دوخ یرهوحم ر

 ت دیا تانا ی رلقدقروف هح رد a ندک روت نالوا کاح هح كس راکروت برع



 ۳۹۹ یناروطاربعا لوغوم و ناخ زیکنج

 لصا همدآ ر هل و نح ومه ر ؟ریشاراب لصا هر لاح ٩ مسرس رب ی یءهووا

 « یدشمش هتنا لرهر وح ینسهقرآ ۲5 «شعد »؟ رىلس هرتسوک تساتهدرولوا

 .یدشمالرضاح هلقللناق قوغوص تباغ یه رض ینجاروا هنج ناخ زیکنح

 یتسارحا نآ كن ه رض ةا رح مآ تراقح وب ییدردنوک هس روطارعا ناح

 یربخ هنآ رقم وا هسروطارعا ناح « ناخ زکنج یدضلا مرمت اهد تاقر

 ندنرطر .یدشلوآضورعم هراتک الف قوحر نح یو یسترا كند هر

 هدقرشیاهنم هرونلسا هرزوآ (یسنهش)و (وصناق) هلرهک یرم یرادودبح اینه

 مظتنم ۰ رهج رضاح یسودرا لوعوم ه دل ام روال وط ماع رشت یرلکروت وا | هل

 تا دلاب ینسالکمسق كن ودرا ناخ زیکنح ۰ یدروش رلبا ورعوط هح کس هدنروصر

 لوباح وهتح ردق هنأ وا ۰ یدروسولو هدرادمد یا و وص هلا هیح روسدنا هرادا

 هنسارجا برح رب كوو یدمش هدودراوب ناولو نیفشنلآ هلیماع هنس رله راح
ِ 2 ِ 

 دام و انعم یود راو ناخ زکنج اد قد ول وا ام رف مکح رورس دلوتم ندژشت

 .یدشم ر دنایوا ی لو نطو هدرلنا «شمالرضاح هدیروصر مداخ هس دصقم

 .یدشل ادا را قطن هدر هرانآ ءشمالد وط ینساصاو ناکرا لوغوم ناخ زکنح یہ

 همانرقا همدادحارلروطاربءانول | قل یرلر وطاربع|نیج» هدنقطن و ناخزیکنح

 ۰ روسدنا ناسحا اکب ی رفظم قح بانج یدمش ! ریدتسا راقلانف قوح كب

 شخ تردق اکب نوجا قلا ندراروطاربعا نوتلآ و ینقح كمارقا و كعدادجا
 هتشیا ,یدبا راکروت « موق ییدید ندمابرقا هدارو كزکنج .یدشعد « رویلیا
 ءرادارغت وو ؛رلةل راق ءرروغب وا رلیلیاطخ ما وقا نونو ناروطوا هدف رش ندسسو

 یرلنمشدیم«قلخنو و ندارارف ند(نوق هنک را ) راتارهک ءراتوفن وا هرات وغنام

 .یدراشمشوق هنلآ ینماقتنا كراو غن وییه یرادج یشراق هراوجام نالوا
 سا ر چیه هرالارنج . یدقوب یغلرضاح رب چیه هدانا وب كنروطاربعا نيچ

 قىنغاط هدنسدشراق كنسودرا لوغوم ندا عامجا هدیروص کت ولب وط رک «شمهلر و

 .یدروس دنآتکر ح یثراق ه ودراوب هتشدا « هبح یارنح ردتقما كزىكنج .یدرلشلاقهدلاحرب

 یعفادت رب چیه هددودح یرالارنج نيچ . یدقوی عنام رب چیه یعنص هدنسیشراف كن هبج
 و یربن لوه هد ء یرلغاط ( ناغنیک) « رهعنام یعیبط طقف .یدرلشمهغا ذاخما تابسرت

 كلبا هبج .یدنا هدنسهاثم چھ نوجا هبج رهعنام وب .یدراو (نیح دس) هدا رک وص اهد

 هحیک رب شهدم ین رالارنح نیح ۰ راشمرمشاش ین رلقجاپاب 4 را وجام زغا ردا ارحا یوه

 طقف . یدرلشعاباط هن راروس (نیکه) | کو ص ندکد تا روم هرارف كردیا ارحا یییقصاب



 یو جرات ۲۹۸

 یلعق هدفرطو زیکنج نوجما ینیدلوا مظتنم ریغ یالرکشت كرلاییه . یدکجهلیا
 .یدرو دا دما تقفومر

 ( وصناق ) ندا كرلابمه هد ۱۲۰۷ « شمالشاب هرح هد ۲۰ نیکسنج

 هحنلوا نیما ندتماقتساو هنسوا . ىدشملا ی رهش (اق یرکا ءیافرا) هدش الو

 قحاردنولو هدنابسا:مهلا راروغی وا یسیدنک «هغمروا هرلفرط لاش یهیعطق هبرض

 ۱۳ رط هدتماتتسا و :نکنج . یدعمربو رارق کما هدلآ یلو ( قلاب شب )
 یب اتقوط نامز وا .یدشعا بولغم هدنراوح یر (@) هدنراوح (قاحوغوح)

 كقوجراب یرادمکح روغیوا لاش غلجوق یرادمکح نامعا نانولوب قفتم هللا
 ترق ندراروغیوا نابتسرخ و مالسا « شچاق ه ( ول نا ) هسرزوا قاغا مدع
 هحرد وص یدک ینو ناولو كلاس هنهذم ادو تح . یدشعا

 یماحرغشاک هدییسوبقسب نایتسرخ «یساسلک رغشاک یتستفم مالسا كرديا باضغا

 تاعر هجرد كوص هنابدا "یتسل رس « و و و كنلحوق . یدشم ردصآ هدنک وا

 رک ۳ ) لاحرد .یدشمریدترآ هداعلاقوف یرلهج و یهدنقح زکنج ندا

 هزیکنج رانالسمنوتوب ناروطوا هدقرش «یرلبهار یروطسن یهد ( قلا ) هلبا
 هدیرلیدو ًاتاذ یالوط ندنتک احهلوب ندیک « (تبت) رکج .یدرلشلا قاحتلا
 ۱ .یدشناتسش توقر كوو یدمش ندنشدلوا شما دلا

 ناخ کنج .یدا یب اتقوط هدوا .یدشلاق نمشدر زکلاب نوجما زکنج

 هدیوا هدنراوج ( شیر ) «شمردنوک ینانووص ینادناموق جنک یشراق کوہ

 كرالوغوم ۰ شا طبض الماك یرلفرط لامش (۱۲۰۵۹ ) ارکوص ندکد لیا ناشیرپ
 ید اشسا هساسار مالعاص ا و ه رکسع تردق

 ناخ نکن هس رزوا یافو كغن وج غناح یروطاریعا نبح اش هده رص و

 ییدتبا یشراق هنیروطارپغا نيچ هلبتقو ناخ زکنج . یدشلاق تسبرس نوتبسب
 ی « شاوروق هدنددهعت و یدمش . یدشلاق قداص هحرد كوص هنن تاپ

 هزکنج قاخ لوغوم «روطاربعا قح . یدشمهتسیا كمها تعاطا هروطازبعا
 ناخ زیکنج . یدشمردنوک ربفس ر نوجا غیلبت یتسولج هنسیرادمکح تخت نج
 « شا لاؤس یفیدلوا مک كرادمکح یکی نامز ییدلبا لوبق هنروضح یریفس

 : كرەروكو هر بوت ود یسهقرا نکن هڪ د ! غناووا یهووآ س : ریفس



 س ی تا

 یامت هدنق وو تن رم

 ىلا یسامر دلاق یفغاراب

 یرفس یم لرم

 ۲۹۷ ینلروطاربعا لوغومو ناخ زیکنج

 یغیدلوا هدنتیعم ناکرا رئاس اهد و هکوک كريد ین راقارباب هد( قادلوب نونیلد ) زیکشج
 :ارکوص ؛ شا نیع هنکچ هدبا ین قافلا رب یم هدى اتلوروق ییدتا دقع هدلاح

 «نرتسوک تیطوب مجرد FES قرهبل آ هرابتعا رظن یرلتقشم و یرلتجز مکیدکچ»

 هال وا هدنما را هک قوحر نرو دوحو هع راکفا كردىا لوبق یرادک او رورس نوت وب

 كا هبمسل ) لوغوم ام ) ن هتلم وب ندا 9 هعشعش یک یسهچراپ رولب رب تم قتماقتسا ۱

 - ۰ تام و»

 هسیادوحوم هُ مھ هدنزوب

 كزکنج . یدشع د«!نیستنا

 كراون غنوییه هلنروص وش

 ه(هروچ نوتلآ) . هتیچ
 .یدکعد ِترع نالعا

 .یشراق. هنیچ كزيکنج

 .یدتان هلبلاعفا یتیدن ال

 كا كنبح هدهرص وا

 وام هس راهطشق كزات

 ضرعت یشراق هننکی و یر

 موروق اراق .۰ یسارجا

 6 i ندنرافرط نوخروا و

 (ددهدمو هزوم و 0 ۳ هد ناکما

 نوکس هدنراتهح. ( قلا ش ) یک یب قوم هدنفرط ناب « کنج

 قرش هلرامبق ناشی ریو قرفتم هدست (شیتربا) هلبا (قلاب شب) «نکراورلنمشد
 تاغ ند واح یعوق لوغوم جنک طقف ۹ یدنعهروک شيا رر چسیه هدنتماقتسا

 . یدریلیهدیا ارجا تکرح ر یطق قجالو ماتخ هلت رفظم رب قالرابو ىلە

 «كجهر وتانیمأت هرا(غن وص) «كجهدبالاغشا یرل ( نک) هلتروصوب ناخ زیکنح
 هظفاع یتالاصنا طوطخ كردبا ضرعت هنکلام رل ( اه ) یهدنلوص كرفصا رم



 یمومع خیرات ۲۳۹

 هحرزغبوا هشراتحوح یآ ج ندنشدلوا لضاف تباغ تاذ و .یدشلا
 ۰ یدشلا نابعل یملعم

 (یهلایاروام) و (رهشیتلا ) « (قلابشب) كنيحومه _., ا
 4 مک

 كرلنا 3 یسامشلاح هب اشو وا هل راکروت اه

 هادىم ا یتسلسایس دصمم یسم ردت ۱ ملمت هب راقح وح یایدا و اتش

 القاب هد مع هدایژ اهد یتسهرادا رقم هلب رب ات كناروصت و ناخ ومه .یدرو براق ح

 دخلوا قفوم کک 1 موروقاراق ( یغاراب هد + 6 شمت سرا قمر دش

 هدنسهرآ راکروت كم ایحا ینغلروطارپعا ون غن وبيه کسا یتکرحو كنیچومەت

 یخاراینعب ندرلناخ | راط نوحماقلآ یاونعو نحومه .یدقلا یاوتع روطاربعا

 (ناقاخ ) ۰ یدشم ر دتا دقع ( یاتلوروق ) «ساحر یعومع تکریم ند رلیحاص

 ط 2 هام ژل كعا ناگ هدب ر وضح كسا و نوحا كملس الوا ) نا لا ( او

 هب وب اق زکلا ۰ روعمهتسا یرلئاونعو نالوا شەشود ندرابتعا و تمیق ناحومه

 ییدسا وزرا ناجو مە هققطایف ۰ یدروسدا باط تحالص و دوها ل عبات

 یتاونع (یدر و ادخن ( ردق هنامزوا ۰ شلوا قفوم کما زارحا هدیاونع

 ) قلطم کچ ۰ زر رخ زاملص راص « ناخ زکدنح 7)- رفا و نکیا واڪ

 ١ .یدشلا زارحا یاونع

 مبات یدنک هکوا كليا هنوناق ,هنکچ هدبا هظفاحم ینوناق نکیلآ یناونع وب نیچومه

 «همانماظن (قاسای) «یدترابع ند(هرو)و (قاسای) یرلن وناقلزکنج . یدش انیع هنفجالوا
 «یایرکسع طابضنارب قص ءىس رلت داع لوغومو دارو نوو ؛«قاساب ۰ یدکعد لماعت (هرو)

 زم نح .یدرو دنا اوتحا یاصوصخ نلکمزال ی اهر نوچ ا كمربک تابح ك دول آ قاشم

 و هن وناق 4 رادیکح دیتسم ر چیه هدنسهچرد زیک.ذج . یدشلا قیبطت افر یلواق و

 دزیکنج .ىدشم لا قيفوب هنوناقو یناکرح نونو ناخزکنج .یدشمهلوروک ییدتاتباعرهجرد

 موم كن وناق ناخزمکنج .یدنرابع ندنتیطن هدنروصر قص كلماعتو نواقو یلاظم و و لا

 نربک هنتلآ قسایر كزەكىنج .یدروب دنا وزرا یتسالوا 9 هدنص وصخ تا ارجا «نایسهدنقح

 زیک ذج یقیحومه هتل اقا . یدشمربتک هلعف 9 هل تع سط یتسوزرا كنب رادمکح « تلم

 كروت هدسلم وب ؛یدلکد ترابع ندنسهدحتم تأیه هلیبقر (یاتلوروق) ندىا داعصا هغلناخ

 هلیبق هدیسهلج هدلاح ینیدنولوب هلیبق یتلآ یمرکب ندرللوغوم « زوقط نوا ندراژوغنوط و
 ین دادجا ًةلسلس یدنک هلیبق یه اقاو . یدبا هدنلاح تلم رب دوجوکب «مورح ندنلالقتسا

 دع یثر چیه « ر الح هل «تسارهک هن رانا" هل «تویجات هل ین رایدنک طقف ؛یدروبع ون وا

 یدا ( رااوغوم یثئام ) یموق یر كا كناند قئرآ هدیسهلج كراهلق وب .یدرویقا



 ۳۹۰ . ینلروطارعا لوغومو ناخ زیکنج

 - وقوا نادم هفحآ ندقحا هنبح ۳ رح و ڭى ومە < یدعمکی د هنسشراق

 . یدرلشمالک | امام یو یغوج رب ندنراسر كروت یتح . یدقم

 نوجا قمروا هرضر ییطق هنبح . یدا هدنحاهمات تلا قترآ ناحومه

 قالراپ هنسیدنک « رویدبا سیسأت هنیرزوا راساسا نبتم یتتموکح « روینالرضاح
 توق سک هدنلامش قلاب ش) راناعا هدهرص و . یدرویللا راضحا راتیقفوم

 هلی رابلقناق مزراوخ نانولوب هدنتلآ یسهرادا (شوکود) شکت دمت « رارویدا

 كرلن وب نیجومهت « شمشلر هلرلناعا هدیب اتقوط اذک .یدرارونولو دودح مه

 هده راو نجومه . یدشمورو هترارزوا ندمر و نادیم هسرلعا توق دیحوت

 زا . یدخهروک مدراب كو ك نداتوبوص ما بجا ندتنادناموق هو
 ةرکشع جنک کیا و . ىدا هدنشاب ید نوا یانو وص ۰ شا یعرکب 7 هداتنا

 - رتسوک قلنامرهق هداعلا قراخ هدهراحم رب یلناق ندبا ماود ردق هءاشقآ ندحابص

 هحوروک ینکیدشود كنرالارق هدننامز رب یلتدش كنه راحم راناعا . یدراشم

 ادم تاک كنا کج ا و لسور هسا كخاط بول ی
 ناک هه رام هلا ناحومه . یدرلشل | ناح یادف هنسهشام رهق قرهایصا قالوف

 نيج ومه هجندبا رارف هنیدزنرللباطخهرق یمیک « راروفیوا یمیک كنبراسیتر هاببق
 شا: شماقارب یا اتصطق كن راشد نامز وا ۲ یدل تسر 8

 ناج هدنکشود مولوا «تکرح وب هقبقا یف . یدشعا ضرعت هنیرارزوا ندفرط
 ندزکیرطاخ ًایعطق یاوش «مرالغوا» : هنیراقحوح ناشالغآ هدنفارطا نکرریو
 كرکسع ر نید « ردهدنماود ردق هنکوص « یور كشيا هکر
 ندرل(دهکم) زوفن وط هدنسانئا یبتعت شهدمو زکنج .یدقفار د وراکفا

 نوجا كما لخاد :هودرا هدووف یی و اهلا و
 لیوحتهراکولوب كلیشک ر زو, ین راکولو كلبشك رشیللاكرانوب هرزوا یآداع لوغوم
 یدشمتغاط E ینسەدحتم تأیه كر وت هدنحا یا قتلا ناجح ومه . ىدشملا

 قرالواتسدحالس یمسقر «شلوا قفوم هفمالپوط ین رایدنک یمدقرب ندرلنوب

 دوخاب و شمشالقازاق كرهلکح ورضوط هینرغ لاش یسقابتم شا ناح یادف

 فلت كردا تات اقوماح زکلا ند راقفتم . یدشلا احتلا هسدز كناخروق

 تلاخد هجومه: لکو شاب هنرزوا یافو كنسسر ناعا . یدشلوا



 یوم خیرات ۹٤

 زوغنوط « شلوا ئاغ ندانروا نیجوج هرو یسهجوز كنيحومه هدانا و مات

 ییدن ود تب ارکوص یا زوقط نداق .یدشلرحاق ندنفرط یر ندنراسر
 ندندنکت ناغوا ناحوم# .یدشلک هارد (نیحوح) یلغوا ویو كنيحومه نامز

 ینجوح تح .یدشعا هلماعم هدنروصر قوغوص اعاد اکوانوحما ییدلس ینفیدالوا

 یرکندقمتسناط هلبتفصتنطلاس ثراو هسینا طقف ءزامغیص هنجما یحما نامزییدروک

 هزاثآ ندبس و . یدشمرک هتسهاج كراتارهک لوا اهد «ناچومه .یدزامروط
 وی رشع كعانغرد | دع دالوارب عات ر قد ینارواط هناعضاوتم یراق

 ۲ و هرخ الا نحوه" طق .یدزعا روصق هدکمر ونسک رو یسوضوط اهد
 (یانویوص)و (هبج) ندنرتنادناموق « شملیآ هادم نوجما قلوتروق ندتسب
 . یدشلوا قفوم هتزارحا رل رفظم هلیسهطساو

 كنج ومه رلکرو ناولو هدنسهرادا كراتارهک ه وغوط ندورغوط قرا

 .همشلر كراناع اب هللا راتارهک ەد نیحومه . یرروبلوا لخاد هنا

 ندنلوک (لاقاب) « هرهن (رومآ ) ند(اغن هلهس) هدنجما هنس کیا «شم وا منام هتیرل

 - ر, یلئابق نوو « کلام نوتو ردق هنیچدس « هنبرلهتچ نيچ «هنلوچ ییوغ
 ر شا ااو هل راهارویج اتار یدقلوا قاوم کمر دعل
 یدراشملکح و غ وط هب یل ع لاش هدلاحیراقدلوا هدنسهدن ام وق كن کب اتق وط یضو

 غناج ارعا نوتلآ ءدمرص وا . یدنمامادلیق ندنرب روطارپعا نوتلآ وكلا
 كتنوکسوحلص هدنتکلع «رولوا لوفشمهلرلناحتماو تایبدا «تاذو .یدا غنوچ
 لالخا کس كر هش رک هب هب راح هلا ناخ ومه رونولو لاق هنشدلوا امرف مکح

 نوحا قمراقبح لالتخا هدن > نجوم« هسیا هدانا و . یدنهتسیا كما

 كردبا موم هراتارهکا ا تدم ر . یدزالاق یلاخ نده وشت یرابلیاط>اراق

 و یرارک بغ هد رام رب نلک هعوقو « شلآ هداشا تح ینسەلج

 قدنتکرحو كن را رکسع ناحومه < .یدرلشمریتک هنیچومهآ بوسک ین شاب كنلارق

 چیه یئاب كرادمکح كووب و ؟ زکیدناب هل » : یتح « شملقیص یناج هدایز كم

 هنشاب كلارق رایتخا «شعد « ؟یعزکیدعا تمرح نوسلوا هنفلرابتخا ؟ یریلسک
 ناجح وهه هنس وا هن ۰ (۱۲۰۳) یدشعوق هنرزوا كنتم قراتال اق شک

 كنحدس « هونج كنلوح یوع یعارا < ا هنتلآ یسههاح یرلت وغن وا



 ۳۹۳ یفلروطاربعا لوغومو ناخ زیکنج

 (یعآ « دکرم) نالوا یتمشد کسا هدنفرط ییا كلر (لاهاب) « بلامخ اهد
 ییدهتسنا كعا قاحملا هنتلم لوغوم هل رات وکو د كرلتوسحات هدر « رازوغن وط

 .یدشمالاقتوقر قحاروط یشراق هنسیدنک «هقشاب ندنراّوزح نونمربغ كرلهلسق

E ۰هحسمهدنآ ت ةه ناستکا الخاد ناحومه  

 قت و 2 اف زا یاو يسرا تیاس
 لیکشت ینسهزبم عیابط كنساهد یتسایسوب ناچومه .یدشمر دلا ءزوک کما

 كج هديا لیکشت ساسا هراشیشت عساو اهد ,شعا كاردا هللا ملس قوذرب كوبوب ندا

 نمات یندصتمو نجومه . یدشلا باعا هدنروصر سسانتم هلوق «هدزرطزب

 تعجارم هشیرادمکح (هروح نوتلا ) نالوا ینمشد ینرا كنسهلناع نوجما

 نیحومه قح ؛«شم ال وقلت ون لاک ینیلکتو یرادمکح هروح نوا .یدشلا

 بصن «نادناموق یشراق هرایصاع » قرالا یار (غنیمساعاد ) هرزوا ینداع نبج

 و ندروطارعا «نیحومه . یدشلا زارحا یاونع ( یدروادخ ) « شادا

 کعوشود رانالپ یی یی قجانولوا قسطن هدنح ارکوص ندقدلآ یتاونع
 هدندتنادناخ تیارهک یت دلوا. بوسنم كنسهحوز هدهرص و . یدشمالشاب

 «غناووا ) هدوا شعولو دا تمدخ هن رادمکح نيج لرغط یردارب ماق

 . یدشلا یون یک
 هراوحام ار وص نایک دیس تسانم دقع هلروص و هلا نح «ناحومه

 ردنا هبلغ هراوحام .یدصقم ندنو كنح ومه .یدشمر دلا هزوک یا ضرمت

 نیحومه .یدقمردنصبا هنسل دیک یک رلکرو قرشنالوا ناک مصخ رانا نعا

 . یدرومدا نظ ینغیدن ولو ا .A كنك تح «كنيج یلاش

 شهدم ندیبس وب « شهم هديا باسح ینا یوق « شما تکرح هل كب طقف
 . (۱۱۹۷) یدشاوا بولغم هدنروصر

 -رولواضرقنم قآرآ توک ینا د شلاح تا یر ندراهنسكح ومەت

 یناراب رارکت نیداق روسج .رابتخا وا« یه, هدەرص و ما طقف . ید

 كنس رر کب نوتو «یشدالپوط ی راشوکود كنوووا شش ۱۰
 ثح ندهکوک سدقم ءندنسه>جوق « شمراقا شهراولاب ۰ نثهر دیزآ یتتدنما

 تن یدشلا نمات ینثیقفوم كن هعطق ندا هلاقم یشراف هنمشد تام ۰ کا



 یوم خیرات ۹۲

 ردق هننور « راحاق هنکیدلس الا نجومه نامز وا . یدرلارریحاق هنن کوش

 هلا تاب لاک ندنجلا راتکالفوب نونو نجومه هقىقلایف .یدرالاط هنجما رلقاناب
 (رادمکح « ناقاخ ) هدلاح یی دلوا هدنشاب ید مرکب هد ۱۱۸۵ ۰ شاو

 - وغن وص) « شملیناط
 ( یدروادخ ءودغو

 .یدشلازارحا یتاونع

 و نجوم
 ندکدلیا توق زارحا

 و رلتویبجات ارلوص
 هب هراس هلل راقفتم

 نواب ) ۰ شمشیریک
 (یرلعم:مقا دلو ,قادلو

 ییدلبا ارجا هدنراوح

 "الماک ی رلفتم هده راح

 هل ر وصوب «شع|بولغم
 تیرفظم ر قالرإپ

 نحومه . یدشعازاق

 یهدهرکسع تالکشت

 عو یتدا یرااغواو ناخ زیکتج
 .هسعآ ۰ شمرتسوڪ (ردهدموەزوم شیتیرب)

 . یدشنوا قفوم كنا تبلاق زارحا ها ماظتنا یهدنس
 سا الماک ندمدحتم تاع یزلتاروص هنرزوا ثب رفظمو نجوم

 نولو ءشعا ترذعم ناس قراقبح هنناب كنحومه تاذلاب اقوماح یراسر یتح

 ضا ردق ۰۱۱۹۳ ند ۱۱۸۵ نیجومهت .یدشللا تعواطم ضرع هلمقلخ یسهلبق
 هلنسادس تیرهصو راهرک اذم هاک ء هلتوق حالس هاک «هناروسح تیاف < قا

 هتس (اغن هلهس) و (ناورهک) .هنلاش كنلوحی وغ ندنلسن رانا و لوغوم « كرون

 زکلاب ,یدعلآ هتسمرادا ريز یماوقا نشه کلاغ نوت ردق هب (ادوفتنا) ی



 هدشروح هعفادم قراربدلآ هزوک یاکلبت وردره نیحومه نامز وا : یدلمتحم

 هدصتم و نحومه . یدمزال ا لآ ینکوا كنو هيلع هایم . یدقحالاق

 کاک كرللوغوم : یدشلو هدیمدآ قجالوا رهت اک نوا لوصو

 یغوا كتاذ و . یدراو تاذ ر مريح مت نیل عنيه یرلکدتا هیمسآ ( اب

 دلکش طولو كنك وک رالوغوم .یدشلو ترپش کما راهظا راد رج 9

 لغوا ابب و هدلاح وش . یدراردبا داقتعا هتفیدشونوق هللا یرک | هل رهن هلا رب

 ندسس و هتشبا . یدکع د قمریدن لو هدنتلآ هار ید نج ومه كما هدلآ

 وا « شعا جاودزا هلبا جا عني م ي ی لر یدع یسدلاو كنيچومه

 . یدشللا نیمأت ینساعاسوا جیلق تسبرس و عرف كنيجوم# ًارابتعا ندخشرات
 شخ توقر ین داکوا هدیدمش «شمالقاص ینغاریاب كنساباب هنلغوا « کی نولوا

 . یدشلا

 رتس وک یشن دوا دالوار قال هنآ «ناح ومه

 تابح ا ماود هی ۳ رووا ماتم کرم هاگ كيب كنبموم

 : یدشمهمروک یزو تداعسو هافر هقفد ر چیه نیحومه هدنحا هنایرسرس

 یشادقرا قداص هللا یحوح نالبق ین. رزخ یحوج یشدراق هدايز كا نیحومه

 الماک ابرقاو وشموق هسرزوا یافو ۳ .یدقمروک توام ندمحوعرو

 الشاب هفعولو هداعدا ر یر یه « راشملساپ هنرزوا یضافنا كنتموکح کوس

 را ( توسحات ) هلا رل ( تاروج) بوسام « « داب ان ) ندرلن و . یدرلشم

 هلرانمشد ددعتم ندفرط مه نحومه . یدرنشمشاشوا هداعلاقوف هلا نح ومه

 ندقماشاب هناهاش هن طقف «شمریدلآ هزوک ینلقازاق هجوروک ینفردار دشقبص
 سح اک اد یراق لس ری هاو هدب راتسود ناحومه .یدشمامروط یرک

 "هلولور هدنفارطا : یدراو دوم یاهد ر هدنيج ومه . یدروسدنا دلو تمرح

 یلجروب یشراق هننادناخ ایوک ,نمهتسیا مدراب ندهسمک نامز یتیدلوا ادس نایصع

 هدتعضو هره «یرارف «بولغم .یدردنابلط تعاطار ییطق ندسک یهیک راشعا

 هرتسیا رشعو یکررو ندسکره «رایوس زوس هناکاح اعاد نوسنولوب هسرونولوب
 كنچومه هسولبقاب هتراهاسفا لوغوم . یدربلآ یک ع ندهلاع یه

 < رارالاقاب ینبح وم رلتوسجات یرانمشد الثم :یدا یک نامور ات داع لک



 یوم خرا ۲۳۹۰

 هب هن وا كردیا هلع نوجا كىتيك هنیدروب یسیاکمسق و ام و هه یدشلو وق کا تیقعل

 رلن وب . یدشلوا قالم هرلنالاق هدهقر أ كا کا ی ین هثن 1 كنبح ومه .یدراشلغاط هیر

 یرلفدن ال, وطهدنفار طا هح ر هنس ء«هدنرزوا تا هلا یسهسیلا مام ییسهحوز نیس r فا قوس

 درهربوچ یرلنیکزید لاحرد « شماعایاط یراکهدوب هجوروک هدلاح یغیدلوا هدنلآ قارباب

 یرلتکسوب نرتسوک تفادص هنسیدنک یەت | كنيجومه .یدراششود هنشدد كنهک, نولوا

 ندا ا ینااثع یرکسع كدتلم لوغوم هداروب .یدشمریتک هنراوج (قادلوب نوغبلد)

 هدوجویلاثیند ك ( كلاپلسن ) یسورغوط اهدو داران هکبج روب هللا قاریاب زوقط یلغوط قا
 قموکحءرادا هداروب هتشنایسهمآ كن ومه E قاراب ترد یغوط اراق نارا

 «نیداقشیدیآ رود وب نایال رضاح هلت راسح ییساسا كنفلروطارعا زیکنج .یدعلآ هدتناطف دن

 ینیدلوا ( نولوا ) یمسا لصا .یدیوسنم هنراروطاریعا ( هروچ نوتل ا) ینعب ( یحوب یل )
 هروک هتناس كن زاغلاوبآ ۰ یدشلدا هوالع اون ( نیح وف ) هحُیح هدر اکوب هدلاح

 یعاخ وآ ۰ نوناخ ۰ یدیا نبع ك ) نوناخ ) یهدهلوغوم هدناسل یاطخ ( نيج -وف (

 ا للوغوم ارکوص اهد: طقف . یدکعد تنطلس ثراو یسویعوط اهد ءیحاص لامو

 (ناطلس هدلاو) ند ( هکا نلکوا ) و ( کب نولوا ) هرزوا قلوا هنسانعم ( نولوا كوبوب )

 .یدرلشمر و یناونع

 كنسهلناعو كسراشدراق .كنلغوا لوا ندنتافو «کوسي یسابب كنحومت

 ربهط هتسرلدنک هدر دقت کیدلک تک الفرب هن رلشاب ۰ یدشلا نمات LS ا

 كنراکروت نات سرخ تیارهک « شا ادس تسنا هلا هللاع ر یکی نوجما قلوا

 .یدشملواشدراق ءشمحادن | هلا(لرغط «دورغوط) یاوروط كزوغرم یرادمکح

 «هرلراتاب «دراکروت هدهدق رش |رک وص ندک دلبا عقوم نیما هدرلو رط بر ناحومه

 نا اد تی رهص هلابس هل اع دارغت وق نان ولو یارق هنس رلوحام یراغز وص یاروام

 ۰ یدشمالد اش هننح ومه یلغوا 2 قبح وج هروب ىزىق كىر فتا و هاب اع ر

 کیدلک هنشا ید نوا نيچ ومه هسا جاودزا . یدا هدنشاب زوقط رقو نامزوا

 تأیه لوعوم هدینادناخ دارفن وق هلروص و ۰ ) \ ۱A۲ ( شع ولوا ارحا تقو

 .یدشلوا لخاد هنسهدحتم

 یعاحینس یرلءفادمزوت و «هنفارطا یرارادفرط نونو ,یسهدلاو كنج ومه

 دارفن اف . یدشمالشاب 64ا لمأت یتفحایاب ه ارکوص ندقدالب وط هنتلآ
 كنادناخ ردقهبحنلکزامزواطقف .یدکحهر ورلهرغعفان تیاغن وکر «فالاتنا هلبس هلام

 لاف و هدنمسا نوفنس كنجومه هلصوصخ . یدمزال كما نیمأت یدوجوم

 یمامشقلاق همکح یشراف هننادناخ کوسي هدبولوا نوک رب كلوب . یدراو یردارب
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 ینلروطارپعا لوغوم و ناخ زیکنج

۱۲ — (۱71۲) 

 هلو صح بالقا ر كوو هات 4 هدنح راا ۲

 كلبقتسم هایسوب . .یدشعا روهظ اسر, کی كجءریتک

 نجوم . یدیا نحوه ‹ىسسۇم كنفلروطارعا لوغوم « فاق زیکنج

 ی یدشمرگ هدنحشا بارطضاو ینقص هدایز ك یکلحنک

 تافو یردب ۰ یدا یو و كأ كشدراق شا ال وا ندهدلاو ع ۾ نېحومەت

 هلاق نداباب هرزوا ییداع لوغوم رانامز ی :یدروب ولو هدنشاب چوا نوا نامزییدتا

 لوغوم هلقخوح ر هدنشاب چوا نوا هدلاح وش . یدرولوا ثراو شدراق كوچوک كا ه یضارا

 « قعوط هدنمکحرز یلئابق قوچ رب قفتمو معخ « یقمردنولو هدنتلآ لأ ی رایراوس

 شب یغاحوا و یدرو <« كا هرادا ین هل اع a + رووا هما تئص ةقشاب ندکل رشف

 کو ہاباب كانيح وم 4 دعا کشف ةقيقح ققارب 4:س هظف اع كنحوحر هدنشاب

 هماتخ رسا نالووط نوجا کوسي . یدشقارب هدتیعضو رب لکشم هجرد و نتکلم

 بولیکچ یسهلیبق تویبج اط نلک نوجا قعولو هدنسهزانجكسیئر كوو وب ارکوصندکدریا

 یفاروطارپعا لوغوم لاح و .یدشلاق یتسقرب ندنسهلاع (وکنم) توغنام زکلای «شمتیک
 هک نولوایسهنن ] كنبج و م# ندضارقاو قموکح طرف نا لیکشت فعضر كوو نوچ

 . یدشراتروق

 هن رزوا ییافو لب تم يجوز .یدنداقرب ردم ا «روسج ا ] كانیچومهت
 هنشيب ینامرهق جووآ رب نالاق هدنفارطا كرنب 7 هعغ الک ۲ یقغحالوا ناشیرب كننا دنا

 یا ندا رارف ندنرلب دیگ اپ اشوف هب راکوا قرال هتل یغاراب ات اچ وف :شقاط

 یسه رلاوو یبهموم#

 ۷۱۰۵ 4 دلج «یوع رات «قیفر دها



 یوم خیرات ۲۸۸

 . یدرلشمعا تعجام هننادناخ غن وص نهروس تموکح هدنرلفرط بونح كره ام

 یرلاا یرلا | هقشاب ندنسیدنک نامز یرلکدا .تعجایم هروطاربعا یتح

 . یدراشمهلوس ین رلکحهدیا هبراسحم هنارایسناح یثراق هترلنمشد « یتخیدالوا

 هلماعم هدلوب ه یراق مزایا نوحمآ یرلقدلوا فتاو هنعل اط در اکروت رایلنح

 ینرلکحهدا تمدخ كرهلک هلراودرا شهدم راکرو . یدررلب یتکجهلبدبا
 یتیصيص ینزغآ كنبرلهسک ندن راکدمتنتینما هراکروت رلیلیچ طقف « رارویلیوس

 یادن اخ غن وص تیاهن.یدرارویمری وهراب«راکروت هک دمر وکت ن واعمر یتیقح «رارویوط

 هرلیلنیج رالوغوموراکروت ًارابتعا ندخراتوا .شمریتکه نب ر یتسوزرآ وب كراکروت
 هد۱۱۷ تح .یدرلشع | زارحا راس رفظم كوو یثراف هرلوحام كردا تمدخ

 طقف « راشم راجود هتعزه رب كوبو یرلوجنام یراکروت تیارهک هلرالوغوم
 ینادناخ غنوع نامز وا . یدراشلدیا بولغم یرلیدنک ندنفرط رلوحام هد ۷۲

 هد راتوا هتشيا .یدشمشلرب هلراوحام هدرلنا «شمسک یتسهراب كرالوغوم«اراکروت

 (ANY) یدشلکهماسند ناحومه و یکنج كلامقتسا

 یراکدتا دنلوت یهیشرات مباقو یاسقا ناروطوا هدنح « هدقرش ده راکرو

 « رلاوورغن وه عی راحام « راراوا « ررزح بوسنم هنسنج كروت هدهد غ «هدانئا

 هلرلستاساس «رلروس دا ارجا راضرعآ یدام وضغوط هغ راکەن هج ەت ۰ راراغاب

 .یدرار وشدلاح هغمصراص ین وطسو تکو ش كرلیلسن ازم

me 



 NAV تیمالساوراکر وت

 هدن را وح ( وله )و ( قلالار لوا کالا یرکسع و ۰ رلشمارا رکسع هتم راد

 گوش رداه هنس رثلراکروت و .یدرلشمام الو هد رلکروت (یارک )تیارهک ناروطوا

 شاه ابد یغوار 3 یخ ندک دا قاها ها یادناخ عل وص یو .یدرلرب د

 . یدشع وق ( نیحومه ) ین دا

 هلتلافسلاک هدنسهرا (شیترا)و (یراغنوص) « هدنلامش كنم رهتج نیچ ی.هللاع کوسپ
 «نکیجرو) هن دادجا كرل و .یدىآ ندرلن الوا رابتعا 1 هدایز كا هدنسهرا ماوقا نایاشاب

 یهناسفا هدر كرالوغوم كلاس هنیهذم ادو هدنقح نادناخ و . یدرارید ( زوگ الا

 رک اب و 5 ی جاودزا هلا رک ابر ا (آ وغ غنالا ) ( ندکرهموود ) بوک .یدراو

 نمی رازوک الأ .یدشمریتک دالوا چوا هاد .شلوا لماح هللا یسیلجم كنایضرب هداعلاقوف
 یداتتعا كرالوغوم قحوح چوا و ۰ یدا یسهلالس كتر نددالوا چوا 7 هدرلنکیجرو

 ارکوص اه و یدراربد ( كاي لس « نورين ) هرلن و نوجا یراکداک هابند نداض هرزوا

 یفیدلوا لئاربج كنایض ندالجم هب ( اوغ غنالآ ) «رلشعا ریسه ولرد هقشاب ینو رلمالسا

 یلادناخوب یراطعب یک یغیدلوا دوحوم رله اسوا یک وب ه دنهح ران هکبحرو ۰ ردرلشم هل وس

 هراردبا دع بوسام هت دادا گراکروت

 لاش «یرلون غن ويه بونج ,ینادناخ لوغوم ینیدلوا بونم كنیچ ومت

 هنحشرات ۱۰۰۰ یلصاح «هدننامز یراروغیوا قرش و راوییک-وت « یرلون ویی

 بزغ هدرصع یجر نوا .یدیا دودعم ندنمابسقا كرلکروت الماک ردق هجنلک

 یاطخ هرق نوتبسب قرش یاوقا كویوب كا یک چا لقو یلقناف كنراروغیوا

 - هلیبق لوغوموب نامز یراکدلیا هبجوت هبغ ین رلتیلاهف نرتوب قراقارب هنسراکروت
 یحنکیا نوا . یدرلشعالءوط هدنفارطا هللاع نلیند ( كاب لسن ۰ نورین ) هدیرل

 ندکدتا تقراشم ندنح یراکروت یاطخهرق هسرزوا یضرعت لرل وحام هدرمعع

 نامز وا . یدراشلاق لقتسم نوتس راکرو یهدنلامش كنج لا رالوغوم ارکوص

 تیرح نوتس یراکرو تارهک هللا رالوغوم یهدنس ( نوخروا ) ( افت هلهس )

 ى

 ین راتشیعم ارکوص ندکد لیا بسک لالقتسا هلتروصوب راکروت هلبا رالوغوم
 ناچ یراکدتبا تعجارم كرانوب طقف . یدراشمهتسیا مدراب ندنیچ نوجما نیمات
 و ؛ یدلکد (احروج ) ناروطوا هد ( هروج نوا ) هدلاش «یروطارعا

 ,هسروطاربعا نبح یتیقح هدایزكا رانو .یدا ینمشدر ینرا كراکروت روطاریعا



 یعوم جرات ۲۸۹

 .یدمزال قلوادناعهس رایدنک هد ینیغ ی قید وا كت راد دنک قرش كنلاوحوب اذ

 ۱۳۳ SC قر ك ناشونوق.یاسل كرو هلع ماتم
 هرق ۱5ص نټک دروس ه یرلیا یرکفو وله .یدردآ باح ا كمما دع اف کلم

 ءادو یهدیلاوح وب ۰ رلشلوا اح هنیرافرط ( قلاب شب ) یسهفاک كراياياطخ
 لاقت ا هلروص نسح ندنفرط راروغبوا كلاس هسهدم تسر تبو نابتسرخ

 ء ندا ماکت ین رلناسل یدنک هلس راکروت ندا لوبق ییمالسا یتح . یدرلشلدا

 8 تمفاقمر چیه یشراق هراکرو و نانولو بوسام هقرع نبع هلب رایدنک

 یاروام )هللا (رلبنارا) رلکجات نالوا ندسد نبع هلب رلیدنک یرلنو «رلشمهم

 ید لا حسحر هراکروت شمشلسارا هدنسلاوح ( رہلا

 كوص نانولو هداطسو یابسآ هنیرزوا یتیقفومو كن رکرو" یاطخ هرق
 ء كروت هدنرظن كرلساربا رلن و .یدشملبا سک تالکشم زار یقوم كرلبقوحلس

 هدكفرط یبا یه « رلشلدا دع یارا هدنرظن كنراکرو قرش و لامش

 رلیلب اطخ هرق هللا ی دیک قوحلس ندسسوب هتشيا .یدراشملب | بلح ینتموصخ

 وب مات . یدشعل هش هللا یتبملاغ كناخروق هراحموب « شا هعوقو هرار هدننب

 ۰ (۱۱۱) یدشلدا سا نموا روتر ی ندنفرط رلیمزراوخ « هدماکنه

 راکرو نشەلىلنىح یکی راکروت روغی وا و یاطخهرق

 نشهلیناریا یک چآ لاق و یلقناق یتسیلاوح یلوطانآ
 . یدرلرویشا وا هكدا عقوم مکح هدنیچ رلوجام هدمرص یرلقدشالباب هلراکروت

 ؛ رارویبد (اجروج) رللوغوم و راکرو « ( جوبی ) هرلوجام رایلنیح
 قوب رلبلتح . یدراروسریو یمان ( نوتلآ « قالراپ « نیسیآ) هسیا یرلیدنک
 ES یرلک دتا ا « رلشعا هجرت هسد ( هک ) هس ران اسل یدنک

 هد۱۱۲۰ یرادمکح وجنام .یدرلشمر_و ینمأ ( هروج یزدلاب « نوروغ نسیآ )

 ینلخ هدهد ۱۱۳۵ « شما طبض ینررهش ( نیکهب ) قرایالروز ین رادبک لیچه
 .یدشلرا اح هنج نوئوب ردق هس ره ( غناییک - هج - عنای) هل ردا داحا تاب

 ها رام لمو.دوام 6 رتسه

 ادا ( عن وص ( یم هرزوا قلوا تاپ ( وهج ت علاه ر هدهد ونجح هدد رص وب

 (ناه)و(یآ وه) ی دودح كغلر وطارسا کیا ۰ سشع ول « هدکما تمر یارحا

 هدلامش نوح قلو روق ندننازواح هارلوحام راغنوص . یدشلاا لیکشت یرارم



 )۸۰ تیمالساوراکروت

 لنیح لصا نالوا ؟اح هنیچ یلامش ردق هنسهنس ۱۱۲۵ ند ۱۱۰۱ ۰ یدرلشم
 كروطاربعا روت بوسذم هنسهلاع یاطخهرق « ( وج - نهی ) یمسا كروطاریعا

 روطاربعا كرو نداتموکح یارجا هدنیح . یدا ( یث-اط-وله ) هدیمسا

 ندا هاه یو و مولع یک یر زادنکح ق وحلس بوسنم هنقرع دیک هد ع

 لوغشم البا تاتندا

 هدنرهمانع) افونیحیتح .یدرولوا

 هد ۱5تاذو ًارظن هنکیدلوروک

 . یدشمر و ازای اروتقود ر

 هدیاوتع( یتداط) ید

 .یدکعد (روتقود كوو) هحئبح

 سنا هدننح (یش-اط-ولە)

 هنسمهدافا ( نيل - ناه ) نلیدا

 هدیدنک . یک شداوا تر

 سدس ات یمهدافآ رب لما (اب نلل)

 ینکلکروت روطاریعاو . یدشلا
 E ید شما هظفام هحرد وا

 ین راروسكغل روطا ربع اراز وغ وط

 یتح و یرلکدربک «(نیکهب) كره
 یرفنم لوغوم هنتخ نبحینادناخ (نوتلآ .نک)

 1 O E یسیدنک نامز یراکیلیا سالجا
 هفمشالقا زاق قرال,حا ورعوط هنس راربق زو زیغربق « شمش هن | رار هلیسه رکسع تعم

 نادم زگ رک هن راوج ( قلا ن وله ) روطاریعا كروت . یدشمر و رارف

 « شمالپوط نسر كنهلبق زکس نوا هدندراکروت هنچوک « یدب ندرلکروت
 نالوا زناحیناونعناغروق .یدشمر دا باخت (نادناموق «ناخروق ) یسیدنک
 یتسایسو مولع .یدا زباح یفاصوا كجهدیا هدناموق هرلکروت "ةقيقح یشاطوله

 كنولب .یدشلا باج یتتسنما هدكنقلخ یتعم كروت ردتقم و ندا عج هدست

 .یدهزال كمتک هدنلاح تامر دوجوكب «لکد هتج هتح هنسلاوح نارا هنر کف



A4یعوم خرا ۱  

 یلاوت هلتروص وا رلنقا و . یدرونولوا لاغشا ندنفرط یرلشادقرا رارب

 هند ولو یعمنم كروت یک و وی هد راهتح نيج هلا ناتو هکیدر ودا

 تیرفظم زارحا هدنرافرطزارا رلیسابع هلصوصخ . یدرویلوا لصاح باهذ
 . یدشللا بسك تمسو اهد تاق ر و یناهم هب اس لرو ار وص ند دشا

 ا یضارا و كالما هدنوشلرب کلام نانولوب هدنسهرادا برع رلکروت

 .الشابهذلوا ذوق تبحاص هک دتک ۱ رکوصندقدلو ترهش هلب رلکلرکس سعو ندقدلوا

 ار E راکروت ارابتعا ندحم رات وا .یدرلشم

 « ( رلیونزغ ) ندبا رخیست و حتف یناتسدته هلجزا . یدرارویریک یترارمآ
 .یدرلشلاتنطاسسیسأت هلتروص وب (رلیقوحلس) نربک هنیرلهناحتافد یییوطات 1

 اهحوتم هناتسدنه یو نع دوم هدنسهنس 6 ی

 و كەد (وا ۱۸) ر یوا تک یی EI لروۇام

 .یدرلرروطوا هدب روح امیراکروت یاطخهرق «یدرلشلوا مع اباک هنیح ی راکروت

 «رلشملکح هکلاع یهدسیغلامش ًامسق هدرصع یجنر نوا یلاها ناباشاب هدیلاوحوب

 ( یاطخ اراق ) یسلاها یاطخ هدرصع یح زوقط .یدرلشمشالقازاف هدرلاروا

 غناح . یدیا ( وله ) هحنیچ هدیاونع كنمرلنادناخ یک ینیدلوا روهشم هلیمات
 هرلهقرف یهدفرط لاش رالیاطخهرق یی (وله) لواندنطوقس هدنیح كنسهلالس

 یعوح ر ندنرلهح یاطخ هرق تح . یدرشعا تمدخ هدایز كب

 «رلشما افتک | هلا یضارا نلیر و هترطدنک هدنراوح یمکحتسم  عقوم ( نهب)

 ذاا تاب یرهش ( نه ) هر ک هنتلآ یسهامج كنیلیجهب ۳ هرخ لب

 ؛غنیکهب) هرزوا قملوا هنسانعم (یتاپ لامش) هرهشوب نامزوا رایلنیج .یدراشلا
 نوجا ینیدلوا یحابتحا هدایز كب هتینماو نوکس كنيلاوح وب : یدرلشعد ( نکه

 یاطخ هرقهدرصعیجن ر نوا .یدرلشا لا لوق لاحردیاح انج نال چا هنیرایدنک
 رلنلباطخ هرق . یدرومولو اح ه یلاوح نولو ردق هرم یلام هدنیح یسهلاع

 -اربعا ینادناخ ( غنوص) كرلیلنیچ هدهدیونچ هدءرص یرلقدلوا نارمکح هدلامش
 نعل یاطخ هرق طقف . یدشلوا قفوم هت دلو داشا هدنفصن کید كغلروط

 i € قتل یا یک هرب كنادناخ نح یراکرو (وااهل)

 - ردنولو قلروطاربعا ر هدنتاپ لاش .هد (نکه ب ) زکلاب ۰ رلتشمهمهدا



 YAY تىمالساو راکروت

 -اطا مر هسد هغد وا لخاد هنسه :یکسع تمدخ كل رلبع راکرو . یدشمالشاب

 دوص ااو ایرسغ ادا نهیمالسا ماکحا و هند دئاقع « رلشعارواط راکتع

 هب هش د بادا ءرلشلا تلت هدننر

 .یدراشعادع سومان هفیظویت اعر

 ان كوو كا كود ندنزوس

 راکرو نوجا یتردلوا قلزمسسوم

 قداص هجرد كوص هنرانید
 هودرار قط قیمالسا 8
 هناراک ادف ی وک رکسع نالوا لخاد

 . یدرلشلبا لوق
 هیمالسا یافلخ هدرود وا

 هدتیعضور جات هنت واعم راکروت

 بر هراکروت تح .یدراروینولوب
 قرالوا یعا جیلق هدن رادودح

 هئارا اءاد یرلش یرلقحهنازاق

 یرلقدلا ندرلبلسنازب «راروسدیا

 كيلمت هدنتروص هناکلام فیضارا
 هلروص و هةتا .یدررولا

 ر هدیلوطاآ هللا روس یلامش

 لکشت یرلکلکی كرون قوح

 هیمالسا كلام رادودح و .شلا

 ی .هدنشزاآ
 یرلمسر هردو تا كرلکرو ۰ نعمت هدوجو رلدودح

 (ردشع ولو هدغیلیوا نادناد)
 هعلق و یضاراهدندالب مور راکروت

 رمهع یح زوقط نوجا قلوا یحاص هسر و ذو هدا رمس ك ]هفماخ .قعازاق

 قترآ رکو یدل هللا .ترجاهم ایا گاف ۱
 یرلقدقارب هدناروت هلا نارا « روبلک هن راودرا برع نیقآ نقآ ندن راتکلم



 یوم جرات ۸۲

 ر یی نوتبسب هلتهج یفیدلوا بجوم یصالخ ندنید رر یمسر تیمالسا
 یرلمهار یروطسن نالوا ںرع هدیسهفاک طقف . یدرویلبدا ییلت قرالوا ند

 < یسامس كراع . یدراروسدیآ لاق ا هلبتفص شادنطو یرلبع نولو

 ریا یم كنککس ا ناه هدطاف قوحر ی کشت زارط «یفاف ا

 نالوا ندقع نیع هل رلیدنک «رانابتسرخ و نالوا بونم هن هیماس ماوقاهیاعءاس

 . یدرارویع ولو هدتفلاخرب چیه یشراق هرلبع مالسا

 .یدرلشمالشاب هکمهلب رلیا ورضوطهنسبلاوح تبن هنیرزوا تیقفوموب رلبرع
 هل هشاعا ناوبح فرص « نایاشای هد(تبت) هدنماکنه یلوا فصن كرصع یجندب

 نت وق)هل رلغاط االامه «یهذم ادو .یدراشلا لوبق یتبهذم ادو «ماوقا نايك
 ممعت هدتروص رب یالوق هدرلیداو كسکوب و رالباب لکشم ینرقت هدنسهرآ (نول
 .ار یهدنش ولنا هليا نج كرهشلر هنفرط برخ كنيح دس رات . یدشللا

 شاكا اقلا تشهد هنیچ هسیا هدنتیام رصع یجدب ۰ رلشعا عطق یتهطب

 هد ۷٣٥ ارکوص .یدرارر وهن رارتسانم ادویرمشع كن راتمینغ رلبلتت .یدرلشم
 رواکنح وروسح و راب رع .یدرلشلک هنسلاوح (هناغرف) ءرلشمک ی(ناواد كره )

 « رلشع وشود کما زارحا تیرفظم هلیتوق حالس كرلنا هالك ۱ ینمیابطكموق

 كما حتف هلا هطساو وب کلام یرلقدامالوا قفوم هرخست هل راتعالب و تباطخ

 هن رافررط( ولنا ) !رابتعاندخم را یرلقدلوا تسودهل لب مع رلیلتبت .یدرلشمهتسپا
 ۷۱۰(۰) یدرلشمالشاب ههرصاحم یترارهش روغی وا و كروت رار هلرلبرع كل رهدک

 اتم اکو ندک ابا لوف یشکابتنلا .یلکروت

 . یدرلشلو تاقسطت هحاس ر شنک هتنراهرکسع

 کی نوجا رلکروت هدنرلهتح نارا نالوا نکم غ یرورم ردق هنامزوا «هدبونج

 ترحاهم كراکرو رلترتف نلک هعوقو هدهالسا ماع « شدا داشک رفظ قیرطر

 قاحسق هاب ی رع لاش اعاد ردق هبحنلک هامز وا راکروت .یدشلوا بیس هنسه رکسع

 ٠ه ین شبونج ین رله رکسع ترجاهم یدمش نکراردب|ترجاهم ورغوط هنسیلاوح
 2 2 اا مور كلامو هروس «یلوطاآ ۰ ساقفاق یاروام « ناجابرذآ

 اهدتاقرب E رحو هسیابالق ندا نمأت ىسمجە ار راس ات قدرا اا

 هغلوا لصاح نایرحر یاد هدنرزوا ترحاهم قیرط و نامز وا ,شعا عیرست

 سلکم وت ه رئس و د را تسرع



 ۳۸۱ تمالساوراکر و

 ناسارخ را یحدرد هنتکلع كل راکروت قلئاشسرخ

 لخادهلا ینیرطیرلهتح (رهلایاروام؛ناسزقواسن ار ط) و

 .یدشل وا سویقسپ هس رش (ورهم) هد(ناسارخ) عبسب هدنسهنس ۳۳ .یدشوا

 .یدشلدبا لیکشت راقلسویقسب هدهد(دنقرمس) و (تایه) ورغوط هتیراهنس هه

 ینانابتسرخ هنناخ كروت یهد(موروق اراق) قرالواهعفد كلباهنوعت قیرط) ۸

 تیارهک نانولو هدنرللوج وغ ورغوط هنیرلهئس ۱۰۰۰ . یدشمریدتا لوبق

 هسا هدنیح .یدرلشلوا نایتسرخ هللالد عوسیدا یدیلوورتم (ورهم) یرلکرو

 o۳۸ ۰. (1۳۵) یدشلا ممعت یر ندنرلمهار هروس قرهلوا هعفد كلبا یبحا

 نوما یساشنا اسیر, هدتاب و یسهماج كنید کی غنوچ یاط یروطاربعا نيچ
 یراق رطب (ناتسنیح) هدنرزوا یسهانک (وفناغن یس) یتح .یدشع ولو هدنادعاسم

 ,یلنابفسرضو رک وت

 ۱ع ) هنس ییدلدا ممعآ و رشت كلحا هدننح طقف ,یدشلر و تامولعم هدنقح

 زوتوارشعا زارحا تسلاف ر كویو هدنسه راع نادم (هبسداق) رلب رع ( تر

 هنادهاحم منع رب كوبوب یک یراکدتبا ممعت و رش یتیمالسا هدنارا هدنجگا هنس

 .یدراشمهلب رلیا ورغوط هنیراجما ناتسکروت هلرهک یترهن (سوزقوا) هلا
 اکر ندا لکت راهمطق مظتنم هدناسارخ رابرع
 ك( سوزفوا ) نوجا البتسا هنرلهتح هناغرف و نایدغص

 .یدراشلا |بیقعت ین یرکسع قب رط یکسا نکندنرارهش (جلب) و (ورهم) .هدسونح "
 ر هدنفالخ كدیما هدنفرط هوا كسره ( سوزقوا ) یثراق هتناکرح و كرلب رع

 هلاح رب قوزو یالکشت و ماظن كتکلم طقف . یدشلدا راهظا تمواقم

 روت . یدراشا تبرفظم زارحا یالوق كب: هد لاوح و رابع نوا ییدلک

 تعاج . یدشلدا اشنا (4۵ ترج) هدنسهنس ۷۲ هداراح عماج کالا اک

 درع ههناتسکم وت

 یلاها . یدشلاللوق یسراف ناسل هد" دابع نوجا یراقدالوا فقاو هع ناسل

 لوق یتیمالسا یمسق ر ندیلاها ۰ راشمتک احلسم هدنلاح هعطق هعماح

 ندنرابغراق نوزوا كرلمالسا هدننادىم هرام . یدراشمرتسوک تموصخ هراندیا

 . یدرلشمتا فلتكرهبلکب هدنراشاب قاقوس یرلندا لوبق ییمالسا «یلاهاوب ناحاق

 یلومق «تممالسا هدنوحم ایران ابتسرخ نایدغصیک ین دا وا نوحم ار لکروت هقبقط این

 نوجا نانالوا بوم هنیهذم تشدرز امقاو ۱ رز ها



۱ 1 17 / ۱۳ 
8 1 

Cl ۳ دا ت / 2 2 1 1 r ۳ ۳ ۳ ۳ 

ik 0 
1 ۳ Û 1 0 E ا اب , 

1 8 ۳ 1 0 ۲ ۳۳ ۱ 
 + بلیت یه ۷

۱ 
8 Nt ی 0 

 لصف ینکیا

 تیمالساو رلکرو
CANTY تر 

 لارج ر هدشنابح كنما وقا ا رضع ید

 تا قرره كمما ۰ یه دنلو یلاع كلر و و تبعا

 و جره نسلاوحناربا یناروطاربعا یتاساس « شمریتک هلوصح بالقنارب كویو
 ا ززا هروتسو لوطا ۱: نارا ینرجاهم:رکروت كردا جم
 ( سوزقوا ) « هسرزوا یو تیس کسا زکلاب نایرح و ردق هنامز وا .یدشللا
 رک هدوحو كتيمالسا . یدشلاق روصح هترافرط لامش كرزح رحم هلبا یره

 ۔وک ارملاكنبرلهتح نیج یهد(واه)و (وانان) یهمالسا ریتاسد هسیابالقنا یید
 یرندهتوا هدن قرش یاصقا هللا اوروا نات ل « شعا لاصبا هنیراهش

 .انم ینذ نامز وا .یدشلا لیدعت انك یهیعاتجا و تایسایس تابسانم ندا لدبت
 : یدعلوا رختم هراهحش یئاق نر ورم و رافالتخا :شمقحهان روا رلهعز

 ۱ تمااسا کا تالقام ااو و یب هدنننهزآ (وروآ هلا ناچ رلکروت
 . یدرلشل وا یان رف ڭكتمالسا یسورغوط اهد و نمشد هشد ابوروا زماردیا

 « یرلتوادع رب چیه یشراق هنلنیتسرخ ردق هنامز وا كراکروت < ,هکهدهحرد وا
 رب مصاخم یشراق هرلنایتسرخ ًرابتعا ندخرات وا نکیآ قوب یرلیدک زاو رب چیه
 هدندنفرط ابوروا هلینیع یشراق هرلکروت مالا تفوصخ و ۰ یدرلشل| تیعضو

 .هحفص لناف كسرهرام ند یرودرب نوزوا كناطسو نورق «شلدا راهطا
 هک اشیا سکعم هس را



 ۲۷۹ یاوقا كرولا و یطسو یایسآ

 سه طقف ؛یدراراشابهبحوک اعقاورلکروت .یدریلیبهدیاجا و دزاهلسهج وز ثانسهچ ومع

 .یدرا ر.د(ناخ راط)هنی رابحاصیضا را یک و .یدروت ولو بحاصهب یضارا مسق ر كروت

 تبهام كرلکرو .یدراشلا لیکشت تعجر مظتنم ءهدننل | طاضنا رلکروت
 . یدیا یسالوا کاح كنم لرکف طابضناو بتا "هلسلس هدنرایدنک « ییز اتم
 رب . یدرلردیا موکح همادعا یراناراقح داسف ایو ندیا كلزستعاطا راکرو

 .یدزادیا دع ندنوق «رل راشخا .یدرونولوا ر دق هلحاللسو یوق «یتمش كناسنا

 یتح . یدرارایاص رام یدوآ هدنوآ ءرلردبا دع فرش یلوآ ده راک رلکروت
 :یادباهدنمکح و اش ل ثم هدرلکروت یزوس « رولوآ هدریاحو راف وط دنيوا ناسنا»

 ندسک ره . یدرلرید (اقآ «افآ ) هبهسمک یراکدتا تمزح هدایز لا رلکرو

 لر لکروت «(اآ) .یدرلرریو یمان (1) هدهرلهسکز نعو رادنند نایاشای درحتم

 ناسل یراقدناللوق . یدیا (اغآ ) هسا یراسهد یدام . یدبا یرلاباب یوم

 ( ا نوجنا بلج ینقد رظن الع ؟ یدیا ناسل:ب هچرکنع ءیکک ٩
 توسنم هراتعح فاتح . یدراو طاسرا رب یمیمص هد راکروت : یدرل رد

 . یدرلرولوا شدراق كرها ( دنا ) لوغوم ییا هللا كرو کیا

 . یدرابشمیا سیسأت هدنروسص رب مظتنم یتارو ٌهدعاق رللوغوم هلرلکروت
 رللوغوم . یدردیا لاقتنا هدالوا لوح وک كا ناروطوا .دسار طقسم ا

 . یدرلرید ( یسحکب قاحوا ) یمی ( نیکت) هدرلکرو « ( نیکیج دوا ) کوب
 یاپ یرلوروس یی ی (لام) هدراشدراق ویو «ردیا لاقتنا اکو یضارا
 رناحهدایز ندشیهو < هشه هقشاب ند ( لام) هدرلهلاع لو و . یدراردبا

 ودرا ینعل هتح تکا ندرارواک ذج هدوا هک یدراو هد ثاربم رب کوک تىما

 مسقت هدنرلهرا ايو ررو هنکیدید ندنرللغوا یودرا و یسیر هلام . یدیا

 هل روص و ثاربم . یدرولوروک یغیدلوا لا هدالرلزبف هنارمو یتح . یدردیا

 «یایرب هکلبهدالواهحانروا ارکوصندکدادیيسقت هدننب دالوا كون وب كا هليا وج وک كا

 اکو نامزوا .یدرارآ ابابرب «انآ ربهنسیدنکهدرلقازوا هدواءیبلاق هلباتآ رب «جسلقرب

 ءهراتراپ ءراشما هظفاح یغل(زسدا )و یرلقوحرب ندرلکرو .یدرلرید ( زسدآ )

 .یدراشل | تمدخ هلب راجلق هنب رلکب نایدغصو هنب را روطا ربع | نج «هرلبرعء«هرلیناررا

 سس سبب و و نیک و



 یعوم خیرات ۳۷۸

 كراون غنوییه هدنزوب رب نامز وا .یدشملند ( كوک ءرب ) كرهلدبا لیزفت هکیآ راریبعتوب
 .یدعلرب ویمان(توق یرکات) هن(ناقاخ) یو (ناخ)

 اهدو(ندعم) «رصنع یرلکدسا تمرح هدایز كا هدنرلتداىع یسا كرلکروت

 كنانعنع قلعتمهناشنم كرلکرو یکسا . یدا ریمد نایارای هفعای حالس یسورغوط

 یتا ,یدراردیا تدابع ه( ریمد ) رانوه .یدریلیدا فداصت همان و هدنسهفاک

 (ریمد) هدننآ وب « راشعولو هدننيا رب ید كراکروت یراربفس سنازیب هدرصع

 .یدکعد (یریمد) ینمی (لزتآ) یمسا هجراجام كنالبنآ .یدراشهروک
 .یدشمالشاب هغلوا امرفمکح ( كوک«یرک ات ) ارکوص ند(ریمد) هدرلکروت

 «رراس ناوبح « راراشاپ هدلاح هبحوک رلکر و ا ا لار

 .یدرارروطوا هدرارداحندیرد ءراردیا قلبجوا گ * :

 قلوایسکع كرالننح .یدراروقوط لود نوجا قعای هسللا «رارالک | ندقلحابد

 كلبحبش رلکرو .یدرلزمسک پیه ی راجاص «رارلکیلیا هلوص یراهسلا هرزوا

 قلصیا «راحبلق نیکسک «رابای ندزونیو .یدیا هام هداعلاقوف هدقلروشحالسو
 راهم راباق ین رارک «راروق كاسکو ک هنیرادوجو .یدراربناللوق راقوانریو سس یک
 یراجانم . یدراراقاط یشاب دروق ر ندنوتلآ هنجوا كتراقااب < راراسوس

 .یدراردبا راشعا هرلهسمک كلامهاش وف هدایز ندراراتخا نوجحایغیدلوا ترس

 تداشا ههتح رب هلجوا قارنم نامز یرلکحهدا دقع هلواتقم هل رکیدکی

 هنیراسب د رلکرو .یدیا یبع كرارابراب قبط یرافرح یزای .یدرارالقاص قراپا
 هعو د زوقط نامزیرلکحهدا باخ ا ی رتینز .یدرارر و راواط هدنماقم کرو

 یرانوناق شلزای كرلکروت . یدرلرربدتا نیم هتسیدنک «رارر دلاق هدنرزوا هکرب

 « داسف . یدرلراباب هروک هتاداع یالماعم نو و ؛ یدقفو یرللوصا هک اعو

 هغایاط .یدبا مادعا ء ازجنوجما طلست هنمدافرب یلوآ « كمردلوا مدا « ناصع

 یو تمف كناناوبحو اشا نانلاح «رلرر و ازج هدزرط ناع هدیراق هغمالءراب و

 یغاشآ رانبداق نالوا هدنر یقو و لاح . یدرلرریدرو ینلثم نوا كنرادقم

 یراق داوایواسم "الاح هدفرط ییاره .یدرامهدیا جاودزا هل رلککر ا ندهقبط

 نالوا ندنیداقرب هقشاب .یدزام ولو نام هجاودزا هکدمعا در یسابرقا كزق نامز

 هد نکی« كشدراق هلو و شدراق لوح وک «هلنسداق نالاق لوطندنساباب قج وج كکرارب



 ۳۷۷ یباوقا رو و یطسو یاس

 هدراوالسا و راساربا «رابرع . یدرللکد موق رب رادنید رالوغومو رلکرو

 لوغوم «كرلکرو سسح طرفو تربغ « هند تالت نالوا دیدش تیاغ ید

 هنعباط كراکروت . یدشمهمهدیا ارحا ا رب مهم هدنرزوا یراکفا كرلوجتامو

 یدو جانم ء ارکف ءًاعبط راکروت .یدا یهذم ادوب < ند نالوا قفاوم كا

 هللا هافر لاک یرلکرو . یدبا

 قحنا « طسح هاکی قجاداشاب

 شنامزوا .یدریلسالوایهذم ادوب

 هجا كم نوحما رانا تیمالسا
 هدیراسد شانس رک روت

 : نت اشیا لوق تمواقم الب

 ینبهذم ینام ءراشماطهشتآ هل زا

 یروطسن «راشنالوبق(مزینهام)
 كرلنید وب « راشلوا مالسا و

 - همدا رظن ذاقلا هس رلکل هجا

 :دهسظق توش طقف
 هج د رخ یراند یرلکدتبالوق
 الب ندعا لیدس الصا «هناقداص

 زا . یدراشلا قسطت هشفانم

 ؛تشدرز رلکروت ی هدن راهتج نارا

 دوم رب تخاف ناربا یهدنرهتج بغ ك نوله هليا نيج
 (ردشمولوپ هدغیلیوا نادناد) ؛مالا-اهدعر «یروطسنالوارلکرو

 ادوب و مالسا ء نام « ناتسرخ هد رلکر ول ید رادود یکم كنسح هلا ولنا

 یدراشعا لوق ینهذم

 شب وب .یدراردیا داقتعا هوق شب جمدنم هدصخش شب هدراکروت ېب ۱ نان ی

 ۰ یوام هدقرش « یراص هدطسو هدصخش شب ؛وص «شآ 1 و نیدوا «قارب وط :توق

 هیسایس تاحالطصا رر راریبعت وب قح .یدیاروطاربعا هراقلامش «ضاب هد رغ «یحریق هدب ونج

 نيج ۳ام هدزکص « (لوغوم كوک) هرالوغوم هدننامز ناخ زیکنح . یدشلافقرالوا
 تاپ .یدرار د (هاشداپ ق9 هدهنن روطاریعا هبسور ی۶ا برع «(نافاخ نکر هن روطاریعا



 یوم خیرات ۳۷۹

 .یدرلشعد (قاچیق) «یلاوحوب ریناریا نامزیرافدلوا کاح ههیسور ییونج رلقاچپق ارکوص
 موق قاتاب و قآ 0 لزق ۰ هراق یساروب ۰ ىدا هدنش ىلا هلا رزح رع لوح یهدبع

 ( لارا )ین( طسوتم رح ) هدنسهرا یرریقزوب برعو لامش هداروب .یدنرابع ندنرلایرد

 . یدرودولوب لوک

 نالیزاب و E هدسهرا اسا هلا ابوروا یقرش یر ندرصع یحتشب ی

 كلا كرلنوب . ردیوسنم هيهللاع رب به رلناسل یربغ كنهبماسو هيرا ةنسلا

 وجلام و لوغوم هدقرش « راحام و اونف هد غ یرانالوا فلاختم كاو قازوا

 ا كمرتسوکیت ارق کهدنس یراناسل قایورواو دنه ردق هیدمش .ردیناسل

 سل

 هدهسلا شمهلدیا ارحا تاقفد هدراناسل و هدنسهچرد تاعش ناتولوا ارحا

 هدنسهفاک كراناسل وب . ردققحم یراقدلوا بوسنم هاشنم ر و همها ر هددلرانا
 ورضوطهقرشندبغ یراناسل یطسویابسا .ردقاب ناالا یراثا داراهلک لامر

 .ردب راناسل وحشامولوغوم« روت «یغوا-وننه هد رلن |. ردمسقنم ه هلام تردهحملش اب

 ناتولوا ماکت هدنس اغلوو و لاروا هللا هجراحام و هجدنالف یناسل یغوا-وننف

 هدهکروت لصا.ردنراءعندنرل ؛>هلدهب وماسو داوآ یکساهدهساقف اق «ند رلهحها فاتخ

 اک سندن رل ههل ناریاویرذآ «یناهعیسح ر هکر دت رابع ندپورعچ واهحیلشاب

 یاتفح یرایآ یيدمشكناسلو .ردهحروغ واهدیمهم او یسحنکیا هکر اوت

 ¢ یرغشاک « یسهحهل رانا نلیدا ماکت هدایربسو هسور هلا را اسا كيزوا و

 .ردیا لکشت ی و رع یحنچ وا نو داش توفاپ رد را:اسل یاطلا و مع ربق ءنک روت

 هدیاسل هروق و زوفتوط « هتناسل لوغوم ینه واق ناهردژا ادعام ندرلنو

 ۰ ردلخاد را وحمام

 . ریلی البشالک ۲ هلیماع ندرلناسل وب یرلکدلبا لاغشا هتطنمر مساو ردقهن كرلکروت
 یر ندرلنا «هکردبلاج ققد رظن اهد هطق ىکا EA ین هز ام تیهام هقشاب ندنو

 لیکشت راتسج فلتخم تباغ هدیرکید «یرلغا انتعا هحرد كوص ههظفاحم ین رلناسل كرلکرو

 بولفمرتسیا «هدلرب OP 9 هدنامزرب چیه راوحامو رالوغوم « رلاونف 3 رلکر و ۰ ردب رللا

 هرلشمهع | كرت الصا ین رل ال يلم ۰ رلن وسلوا عوبتم رتسنا عات رت سرا ءرانیساک بلاغ رتسرا

 ندنسهنس ۸۰۰ رلقوچلس الثم .ردرلڈمامراقح ندنرلنهذ تقور چیه یتارطاخ هلاع یسا

 «هکلب روطسن ندمزن اماش ءرلشع | لند لیدی هعفد چوا هدنجمارصع ۹ ردق هنسهنس ۰

 یسیلاها جهودا تح .ردرلشمهمر.دشیکد الصاین راناسل طقف ءراشمک هتیمالسا ندکلیروطسن
 واسدناتسا هلس ین ر لامس 1 شمر دشیکد نوتبسب هلا ندو هسر ۰ جاودزا یرلبلاونف

 ۰ ردشمامالوا قفوم ولردرب هکمرب دشرکد ین رلناسل طتف «شمرتک هنلاح یساهس



 ۳۷ یاوقا دارو و یطسو یایسآ

 ۔ دنک نامز یرلک دشل رب هراتنکلم یک یسلاوح (اراط) ابو ( رهش شب «قلاب

 شنلا هل رلیدنکر لم وق ندمتم طو .یدرارولوا ( یتفح «یحاراط) ندنزلکلی

 هن اکب < ینلدروواف بوصاق یارطا راهعرصاق ییتدش ای و یرلقداع ولو هدشل ر و

 یرامسر راوبد كن دیعم ادوب ۳ هد رهش (توقید.) هدنافروط

 هکرادت ینراتشیعم نامز یتیدلوا وع یراوروس ندیا لیکشت یرا ( لام )
 «رربشالوط یکرازبغریقهدرلربق زوب «رارداترجاهملاحرد تقووا «رارولوا روم

 یسوغوط اهد و ۰( قماح ) هعفد رب رلکرو . یدراردبا قلقازاق هدرللوح

 .یدرازاجناط یتراباب هجننم هلآ «رازعروک یابند نامز یراقدقبج ه ( لوباح )
 رلکروت هدیرادودح نحو نارا ء نایدغص « هدنرلهتح برغو بونج «نامز وا

 كرو «هدنرللوب زسصیا كراهدلب نالوا رادهارپ هللا هعشعشو تندم نوجما
 .یدرولوروک ییدلسکو یرغوط هاوه هكرازوت ناقلاق ندنراقایا كنیراتآ

 (وه غنااوه) و ( یللیا ) ۰( سورقوا ) « كنبرلبناروت ناریا هلا یراون غن وییه نيچ
 یر ندرلنوب .یدنک نادقلشوب «ندلوج كوبوب کیا تک عساوو یهدنسیرک كنم رلهدخ

 اهد .یدنا هدانعمر هدیسکیآ تهلک ی یا وب . یدبا ( یوغ ) هدقرش « ( قاچیق ) هدبغ



V4یوم خیرات  

 «تایحزرط طقف . یدشءروکسوپ هنیرافرطقرش كوك لاقاب ینسهلمج «شعا
 كناخ لیار هماوقا نانولوب یربا هداعلاقوف ندنربرب هلیداتعا ناسلو ند «نوناق
 ینلدوطارماهدیونجو قرش «ناقوم . یدقوب هبش چیه هنغجالوا تقوم یتیک اع
 هظفاحم ینتموک کهدیرغ .یدشمر و رارق کما هطبارمطق هلبانچ نوجا نامت
 هژرل رازآ وراقاحق ندماوفاعبات هنر هنگ. نشه واوب هدناتسانم هلا یو دمور نوحا

 نیج تباہ . یدشمشراح هلرلیناربا نالوا یاح مصخ كرلکروت «شعیا هراحم
 .یدشما كلرکسع هلترجا هنیراقفتم كلردبا دقع قافتارب هدملب راتموکح امورو

 هدننیامور هلا نیچكردبا اغا یتسهفیظو هطیاضهدننب هنوطهلیارفصا رې هلل وندن وب
 ندنرر اع ادیفرطییایه «قعولو هدتمدخ هتموکح ییا یھ كجا نامآتیالصاوم

 هد۹۹ تیاهن .یدشلاا ماودهلتروصو» یتسایسكک روت ی یاطلا هتشيا ...قعوطیریآ
 هدهاعمر یراح و یزکنع هلا سونتسوژ ینکیا یروطاریعا سن ازت «ناقوم

 رلکروت .یدشمهمهدب |لایمجتسام زیر چھ ندششتو طقف ؛شمهتسباكعا دقع

 .یدرلشل |ماود هدلاحو به ردق هديا لوبق یتبمالسا
 .یدرلزاماشای هدزرط نیع بهررلکروت ناروطوا هدرللوح 99 1

 نامزیراقدمالوب رب قجنار وطول درا رطهقشاب یش آ راتو ایم درط راہ
 راجا ندنفرط یرلوشموق هسیارلهلسفقوحرب نایاشایهلةلنابوح .یدرلرماک هرللوح

 « یراراحو نامروا ولوط هژراوا « یت رلارح تنم « ی رلاع شی هکدزدیا

 را غوا هضرعترب هلیو طقف . یدرازاارب الصا یرلرهش عساو «یرالوب مظتنم

  زسصیا ملا كرلاووا قاروحو یلزوب « راراتوط یللوب تلافسو تبغ زامارغوا
 ندندسا ماظتناو تدوع «ترجمو هام عم .یدراردنک رولوا باف هدنجما یرلقل

 هی راهقنم ترجاهم وب به یراناتساد كليا كلرلکروت . یدزاعولوب اربم ًابعطق
 . یدریلیدیا ح ضیا هدیرلم-۱ كنيرلهلسف كرون هدراهاسهاو .یدبا ولوط

 < یرسرس ( عرف ) . یدک ندهلک کیا هک روت ( قازاق زیغريق ) اثم

 - هلسق «هنوبوق نالیرا ندنسوروس .یدکعد ( شلرآ ندوروس) هد ( قازاق )

 نایاشای هدنلاح هبج وک هدرودوا .یدرلرید ( قازاق ) رلکروت هیهسمک ناجاق ندنس

 هللا ماوقا ندمتم رکید یرلنا « راربنک هلبا یالصاح كنسراوروس اعاد راموقوب
 شب ) الثم . یدراراتاص هلبا هراپ نیشب ای و راردیا هلدایم هدالباقم قازراو شاه



 VY یاوتا دارو و یطسو یاسآ

 یرلو غن وبه « ناج ناولو هدنسهرادا یسهلالس ناه هدانئاوب مات .یدرلروشوا

 قلوا عبات هرلیلنیج نامز وا . یدروبایاط هنیرازاغو ینعاج « روییرردشقص
 ارجا یشراق هرلہناساسكرلکروت «یدروملنا هسرزوا رابناساسهدرلکروت نبمهتسیا

 (همانمش) هلجزا .یدشلا لبکشت ناتسادرب یلم نوجا رایناریا رابرام یرلکدلیا

 .روطاریع ااموررایناربا هدهرصو .یدنحابندراهمداصم یکهدننب ناروت هلیا نارا

 یراسناساس رلکروت نوحا یراقدنولو لوغشم هلرلب رع مالسالالق هدایزكاو هلبرا
 قفومهتنک احزارباهدنراهتحناربایکهدشنب .(ایردریس) هلبا (ایردما) « راشم ر دشدقیص
 ندلامش « ند ونج « ندرغ یترکح E هدهرص وا هک ردسغ . یدرلشلوا

 اس .یدشملسهدبا تیدوجوم نیمأت هنس هدلاخ ینیدلاق ضورعم هرلضرعت یلاوتم
 علا هیچ هدهرص ول طقف . یدرلشمروک تنواعم ندقرش ردف تدم ر رابناس

 هبرغ هدنلاح رارابراب شمشلبلنج «یرلکروت یاطلآ هلیایرلونغتویبه لامشنانولوم
 ناج هلا ی رط(وا_نان)و (ول-هب)هنمان رللنیج ناولو یراعوبتم «راشملتآ ورغوط
 ینهیوکوت هدنسهنس ۵0۷ .یدراشللا سسأت هطبار هدنبب ینلروطارعا امورو

 ند (ول-هپ ) قرالآ یتاونع ( نموت ) ندنفرط یرادمکح نيج «یسیر كروت
 (ناغلیا)ارکوص ناکدلیابولغم یرلنا شا هراح هلرلنوهقا سک هناتسک روت
 (نیکن)لردبا عیسوتاهد تاقرب یتاحوتف یناخ یحنکیا كناخ لبا.یدشلآ یناونع
 ول-غنوببه هدننامز . یدشملا زارحا یناونع ق ودشرا « شدراق همنانروا ین

 یرلعباب روت یقموکحب نج هدهاس و « شلوا لصاح داحا هدنغلروطاریعا

 .یدشع ولو دودح مه هلا ییلروطارعا امورو ناريا هلسهطساو

 روهظ هدننجیک ییدریتک هلوصح تالدبتلوبو هدامورقلنایتسرخ
 ندنرفیچ نوتبسب ینسهیعاجا تيه نيچ یکسا هدرلبهذمیبندیا

 داسا ندتصرف وب راو غن وسه ی هد رفصا ره هباننحدس . یدشم راقح

 ندرلکروتهنتح نجهداناوب .(۳۰۸) یدراشمالشاب کما یسقن ینجیامش كردیا

 غتوببه ینونجنامزوا «شلوا سلاح رارادمکح ندرلبلنج هلبایمدراپ كرلکروتو

 هد ۵٩۲ . یدشمشیراق هنر ر یسهمعاجا تابح ككنقلخ نيج یلامش هلبا رلون

 ردق هنرادودح اغلووو ساقفاق < قاجى ندنرلهتح ناح «ناقوم ینلخ كاخ لبا

ORبولغم یرلینابیس هلبارازوغنوط هدقرش «ناقوم . یدشمالشاب هفلوا نا  

 راک ود هرم

 ۱۰۸ 4 دلج ؛ یوم را «قیفد دجا



 یوم خیرات ۳۷۲

 ندرلکروت لصا نایاشای هدنراهتح نيج ېک قلراقو چآ لاق « یلقناق هلیا رارونیوا
 لصا نیهتسبا كمتا طبض ینرلهتح ناربا لوا كليا رانوه قا . یدنرابع

 ین داق روغیوا

 هدرصع یتا هل رلکروت

 و « راشهالشاب هنابراحم

 هرلمارا رانوهقآ هداننا

 ارحا یر ندر رصعیژراق

 «رفظم ندبرحرب یرلکدلبا
 هدلاح ر فعض طقف

 .یدراشلو ر وف

 ما و رکود
 یلاوحا . نارا هدرود و
 ۱۱ یدقسی رافنونسب

 «شگک هعوقو بالقنا رب لم
 اب لا
 اساس دل رلکروت .یدشلوا

 یلتدش تیاغ یشداق هرابن
 رلکروت .یدراو یرلتوادع

 .اقیه) و (نایدغص) نوجا

 قمشانای هنیراهتچ ( یر
 .یدیا هدنجراخ ناکما

 یرللوو برضو بونج
 .یدبا یلاباق الماک هردکروت
 ۱۳ وزرا تسک اح رابناربا
 او رایدنک یدک رار وس

 -رکسع لترج ادا رلکروت رانو .یدلمکمتیافیسیراوسككرامناربا .یدرار وليا هعفادم
 قفوم ههعفادم "المکم ی رافرط (ایردریس)و (ایردا) «رارومدیا هدافتسا ندنرا

  sin Lhرا ۰۳۳
  - 5 ۹ 0کو.



 ۷۱ یاوقا كروت و یطسو یایسآ

 هنم دیک (یاطلآ) « هقرش یرو غنوییه قرایاباق نجرخ ( وله ) یسودرا نیچرب هدهرصو
 ندقرث . یدشلر ولاص رارونیوا دف ( فتو هنرارزوا هدندبونح ۰ شماقیط

 طخ هرصاحم یمسقر ندرلو غن وییه هم دیآ موج رازوفن وطو راراتا یرلنمشد هدندلامشو

 « (لاروا )قاب ءراشلواقازاق زیغربق هدیرلقوچر ءرلشچاق هندزن رلقاچېق .هرللوح قراراپ

 . یدرلشملساب هنیرافرط ( هنوط) و ( نود ) « ( نابوق ) ارکوص اهد « ( انلوو ) لیا تبا
 كهرهت ) نککرو « ( ناموق ) یینابوق ۰ كەنەچە هدبولک هرافرط وب یرلیلک م سق ارکوص اهد

 راجامو راوآ «(رونینوه) و (نوه) رلکروئوب نامز ینیدالشاب هکلدیشیا یرلمان ( یرلکرو
 طقف . یدرلثلا قوس هراهراحم كوبوب كوبوب یرلنا قرالوا ماع هرلآ ونیف هدا یمأت

 هدیمسق ر «شلدا وع ندنفرط رازوغن وطو رارات ات ¢ رلملنیح ۰ راروغب وا یمسق رز ك را هلیبق ون 1

 هداروا ءرلشعا اجتلاهتبرلپ داون ردكرلغ اط وا رکو ص .ردشملست | هنن رلغاط ( یاطلآ ) هدهرصوا

 ند(نوقهنکرا) یرلدج ارکوصرصعترد ندتک الفو .ردرلتمالشاب هکعارثکت شاواب شاواب
 هرات و نامزوا .یدشمالاق را ندنمسا ( و غنوییه ) كنب رادج یا نامز یرلکدتا 0

 .یددلر و یا ( رو « ويک ون )
 ردق هرزح رحم هدنسانا رفسو نرو تدسدس هنس اشر كراکرون وااح ناب

 روطاربعا هد رص یجوهدیا ضرع هراامور ا ندرلنا و هرات راب«شع ایاط ۱

 .ددش!یغاح هبیرک دنف رط
 یر تار قاحق دش ادب رصعیجنشپ

 ا یر ینکرم ورغوط مرغ گر کر ود

 ادا رز کلام نونو ردق هه وط نداغلوو «شلآ هتک تخم یماوقا ییغوا

 یرارادشب نالا یا نوه هج رابلاپوروا آراد و یتح .یدشمشلاح هنلآ هنسهرآ

 ساقفاق «هاکء اجا یرلکدوسهدایز كا كراقاحیق .یدشمهلبرلیا ردق هنیراوج هنوط

 یهدننب هماق هلبا اغلوو «یرلرباح هرهتو نابوق «رارفزو یهدنلامش كنراغاط
 هنیراتتعمیراراوآ وراراغلب «رلربقشاب یراهعبتءزالوب رولو تصرف رانو .یدیا راهبت
 قازآ « هترلیداو ساقفاق قراروا «ةلقازاق یشیا دوخایو « راردا ضرعت قدالآ

 .یدراریشیراق هان هلا «رانالآ ) یرلکدید(وس- ) هكرابلنح هداروا «رارتیا هیرلقاناب

 ۔اط یرل( چا لاق) هلبا را(یلقناق) هدنجنا راقاحبف و رامور هدرصع یجنشب هتشیا

 هدیمسقر كرلهلیقوب .یدراشلبا فداصت اک روو رور را «راشع

 هلرایناربا « (یتلهتفه) كرابلسنازب «(توا-هله) كرالوغوم « (ه-ق) كرالنج

 ء هنوط رانوه قآ . یدیا ( رانوهقآ ) یراکدید ( هلطایه ) و ( تلهبآ ) "
 كەد( ول ) و ( ولنان ) «ندرلفاحف هليا یرلاونف كرون یهدننب اغلوو و اساقفاق



 یوم خرا ۳۷9

 هدیبس . یدشملوب هبهجراپ یا هدوا ارک وص «شلریآ نوتبسب ندنراون غنوببه

 كسر هق ای .یدنا یسمالشاب هتسهلدام ثاربم هلایئدراق لوو كسراسر

 ینعب ینمسق هلوقنم كناربم نالاق ندنرلاباب « هرزوا قوقح كرو « یشدراق هلو و

 هدنشس نیشک زویزکس هسرزوا تعناع ییدروک ندنشدراف «شمنا بلط نودرا

 هدشلا 5 را اد ۰ ىدا بلط یسهمج كنسروطاریعا ناح كرەىلكوروس

 لامش اا کی « راشعا قیدصت لاحردیو نوجا شدلوا یلآ هدكراملنج

 ینسهعفادمكنحدس راکروتو هتشیا .یدراشمردشلر هوب نج دس « هتیراهتح

 .یدشهلبند ( توغتوا ) هنیرلیدنک ندنرلکدلیا دع هفظورب ینرا

 مادختسا ندنفرط رل لح رلکروت ناروطوا هدراهنح . ۶

 امن کلام یکەدنیوب روس هعدلوب تصرف نامز یرلکدلدیا هم ۳ 0 ملکه ول و وئام ناب
 یطق هرلکروت نوجا كمریو تیا ءرلامغی وب ین غنیم روطارپعا . یدراردیا

 مات 6 | زح نان ولوا نبصل نوحا رلکروت . (۱۷۲) یدشمر و رارف هغم روا هب رضر

 هدیمسق ر « قحالبر دن الازح یراشک رس كا لرلکرو : یدقفاوم هنع)اط درون

 3 ندموق فنن وب ۰ یدکجلندیا مادختسا هدزرایرح نوجا رارمس قازوا

 ؛یدشع ول وب هد رادتفا یحاص كج هل هدا طض ی راکو لب كروت مسج «كجەرىتك

 نان ) هد ۷٩ .یدکلام هدادعتساو تدشرب كویوب وئاح ناب .یدنا وناح ناپ هدوب

 «شمراقیج ند (ولب ) یراون غنویبه بونج «شمتا قیسنتو طبض الماک ( یوا
 هد رطخم رب کید لیا دقت نامزیغیدن ولوا بلج هح ندنف رط روطاربا یی هنس وا

 . ىدشملا حاضیا هلبماع یتالپ یرکسعو یساس

 هد < درف 5 لدنس همر هل روطارعا نوا یعبضص كرلفرط برع هنج وم نالب و

 یهدیغ هلبا ماوقا رواکنج یهدرهتچ زکلای . یدکجهیغا فرص هراپ نوا ندنسهنیزخ
 . یدتحال وا یناکقمالب وطقرال وا هدحتم ته ر و هدننا ۲ شیک كروطاربعا یرلقللاررق قافوا

 1 كحهرب و تریغو قوش هرلن و زکلا نیح . یدقحانولوا لامع ندرلن و «هرابو دا رفا لصا

 «كحهردنوک هرادودح قازوا ۰ هنحتف ك رع یرلنا «كح هبلم | هراداو قوس ین را هعطق رابراب

 «كحهروس ینغارب وط «قحاشبلاح هدنلاح را هم راق هج رلکس زو رلماذیح هدنسر رک كرادودح و

 واچ ناب کمری یتشیا كرلنو : هحنلک هن رلکروت لامث . یدکجهریتک هلوصح هافرو تور

 :ِ 3 راضحا نالپ رب هناراکسرخت یثراق هراکرو یهدراوج و . یدرویدنا هدهعرد یدنک

 هدانا و ءشعوق هارجا عقوم یرب ندنرلنادناموق تیعم یالب و كنوئاچ ناپ . یدشلدیا

 هتل ای «یدشمتیک هک | حتف یب رغ هللایسودرا بک ندرلیلن اتفاو رلتهژ «راکرو یسیدنک



 ۳2۹ یماوقا كروت و یطسو یایسآ

 . یدیا یماسالاسا كنتسابس نيج كمهمردشلر چیه هل رکیدکی ینماسقا

 و یتسیداو (یللیا) كردما زواج ین رلهتج لاش رایانج هد ۱۱۲ دالبلالیق

 (یعاه) « نرلهتج بونج ارکوص . یدراشما هدلآ یراجرخم ( ایردریس )
 راهتسو یرک-ع هرخ الاب هدنفارطا كرهشو «راشعا طض یراوج (نافروط) و

 قرانالبوط هنفارطا رارهش و هدلئاق كروت . یدراشللا سسأت راهاکتسدو

 .روکسو وغوط هرغ ندنفرط رابلننج هدیمسقر, رکید « راشمشال ( ر )

 كراون غوسه «هدنسهنوا كراهتح . یدراشلوا ( قازاق - زیغربق ) یی رلشلو

 «راروسایرآ ندنر ر هگدتک رلئوب «ک یدراواهدماوقا ماط یک یراقدل [ هرجا

 هدنقرش راهتحینمب كلموف کیا ناشونوق یاسا كرو «راروشیراق هنسهلتک نا
 ینام یهدش رهلتک نلیدا درط وضغوط هغ هلا یسهلتک كروت نالووقلآ

 . یدرلر ودا مک

 تکرح ورضوط هيی رغ لاش ارک وص ندکدتیا طبض یرلهنچ وب رایلنیچ
 یرلون-غن ویره قرش «قحا ین راج رخ (ول-ه) یرادصقم هدندنو .یدرلشع |

 ٤ رلشمهلرایا زدق هنحا رازغریق هد ۱۰۶ ارکوص . یدققارب درحم نوتتسب
 هللا رلهتج . یدرلسشللا عياض ودرا رب هجوق هدنراریتزوب كياتسک روت

 ناجح تيا هكى دراشملاق هدلاح ر روصحم هجردوا راکروت و ما ناح دس

 مانرب ند رلذا «راشجاط اباب ( یروطارپعا سدقم ) .یدراشلوا عبا هنروطاریعا

 ندرامساو .یدراشعولو هدنارباخ هلا مانوا اماد هلبرارادمکح نيج «راشمهتسپا

 راکروت قترآ .یدیرابع ندنناونع (كروت) «یلم رکید «(ون-مغنویه) «هجنیچیرب
 .یدراشک هنسهرص ی(راراکتمدخ شکر س) "ةقبقح دلرالنیج ارابتعاندخرات وب

 هدتیعضو نيع یفلروطاریعا نيج هدقرش هللا یناروطاریعا امور هدیغ هدرود و
 تناسناو اح «تقفشو مر هترشب یهذم ادو هدقرش « قلن ایتسرخ هدب رع .یدرارونولو

 یحاص نيتم منع نکر الیشراق هلب راهزاوآ ترسم ین د کیا و ماوقا نوو. یدروسدیا نیقلت

 نو و ردقهرزح رګ ندنراهتچ یللبا هدقرش « ههنوط ندنرادودح نیار هدبرع هدراروطاریعا

 هدنارباخم هللا یرانهنوطن ۲ كنامور یلاخ نيچ . یدرارویتوط هدنتلآ یرامکحت یرارابراب
 .یدروینواوا ارجا لاظم ولردره هرلنالوا كلاس هند کی هو هدقرش «ووینولو

 قرش . یدشعل ەت هل رلتسقف وم یمادق یراتسابس یلم كرلىلنىخ هدنسهنس ٩

 برغ ندنزو یتواعم هرابلنیج كراروغیوا و یطیض كراهتج « یراو غنوسه



 یوم خبرات ۲۹۸

 مقع یتمدخ كنيغنآ وه روطارپعا یسهناتسر, تعفنم رکف كنفنص راک نیچ
 هتمواّقم یشراق هحراخ نزا هغللارف کس زا رکن ینلروطاربعا نبح «شفار

 ککرا روغیوا
 (ردشع ولو هدنافروط)

 .یدشلک هدوج ورلهق رف ردتقمربغ
 بوسنم هنسهلالس ناه تیام

 هندزوا راکروت  رروطارعا

 3۱ یراتعاطا هلردنا ضرمت

 هدعب «هلب | یوقحالس لوا ءرلشلا

 ليم ًالماک هلبرثأت كنتيندم نيج
 كرابانج .یدراشلواقفومهکلاا
 لاک یرادصقم نشت و
 یرلونغنوبیه ینعب ی.راکرو
 ندحرات وا .یدیا كمر دشاماننح

 ۱ دج
 .هتح هدتساسو .یدشمل ا قع

 ناروطوا هدرلارو .ندنطبضالرل
 . یدیا ترابع ننام كما وقا

 زکس كيب یتسایس وہ كلرابلنیچ
 . یدیا هقلوب رب كلهنس زوب

 یراهمو تسایس كرابلنج
 یللب امام لوا هنس ۱۲۱ نددالس

 اس نوو: كرلبلنح . یدشلوا

 یرک ا) یی (وی-نهح)«یتس
 هدنتعم سسد رب نلیئد ( توق
 یتناتمو توق كرلکروت نانالبوط

 بوروس ورضوطهبغو هلامش «هراقازوا«قمربیآ هب کیا یرلکروت ارکوص .یدقمریق
 هرلهتج « كمريدشللننج یرلنالوا قجالاق هدنسهرآ نیحدس هلا راهتچ « قعآ
 نالیربآ هب یا كراون غن وبه هدهاس و «كمردشلر رجاهم ىلج به

ET 



 ۹۷ یاوقا كرون و یطسو یایسآ

 ۰ یادت رابع ندنماوتا قرش یایسا و یایورواودنه لوا هنس ۰۰ نددالبم یاما ناروطوا

 قرش یایسا «رلتبس نالوا ی ارق هلراشپوروآ ودنهو رلبنارا یرانالوا یبورواودنم كرلن و
 یجزکس راو غن وییه هدارون یدا رلیلتت و رلیلتیح « رو غنوییه هدیرلنالوا ندنماوقا

 قرش یضارا یرلکدتا لاغشا كرلون غلوییه ٠ یدرلدلآ باست ۱ توقر كوو هدرصع

 مویلا هدیسهرادا ا یتالو وصناقو یمسق رب كناتسلوغوم .هلا ینبج ناتسکرو

 .یدبا هدنراوج ( نافروط ) رمش و . ىدا ( یرهش توق یدبا ) نلبند ( هجاوخ اراق )

 نام هد (نافروط) . یدعلوا امرفمکح یرابهذم یروطسنو یام « ادو لوا كا هدیلاوح و

 رادغاک یسهفاک كرلبزاب وب . ردعلدا فدا صت هرل بزا قوچ ك رزتسوک ینراثآ كنبهذم
 یابوب هدرلب اتکوت . ردناسل دغص هدناسا نالناللوق ه ردعمل زاب هنن رزوا نیذم ضار عون رو

 ندرلنوب . ردعلزاب یلکنر ها هایش اک تم كرلباتک .ردراو هدرلمسر لز لاو

 هدهن راث ا نایتسرخ شلزاب هدنناسل كروتو رونیوا هللا رلباتک صوصخم هنرابدوب نيج هقشاب
 ۰ ردشلدیا فداصت ۱

 كرظروت . یدراراشاب قرالوا لکشتم ندرهلسف قوح رب رلکرو

 ققح یرلنلآ «یلکش یرازو الثم .یدرزکی هنررب اعاد یسههجو طوطخ

 یرللاقاص « قالراپو ترس « هابس یرلجاص « یروبس یراکج «قصاب هخدلواو
 قجالآ ء یروس زارو هاس «نیقای هنیرانلآ یرازوک « نوفلوص یرلیرد ءكربس

 نویو ء قالراویو یریا یراشاب «هصق یرلقاباق زوک تسوا « قیقبج یرلکیک
 یس هموم ءرظنم كنىراد وجو .یدمالغاصوشبنک یرازوموا «نیلاق یراهسک او ۱

 و هتشیا . یدبا هروا یرلیو «هصق ارظن هنرلهدکو ک یراقاحاب «زانقمطو اباق

 راکروت .یدراشقارب هدنجما تشهدو فوخ رانامزرب یاطسو یایسآ رلمدآ هصیق

 حالس ىلم هنیرارزوا « رارمک هالک ییوت ایو رفذم خا هس رلشاب «یرد هترلەقرا

 . یدراردبا تکرح هلبتعرس مریدلس هدنرزوا رارک أ راطو كاس وب « راراقاط
 روطاربعایسسوم كنسهلالس (ناح) لوا رصع چوا نددالم .,

 a هدحاو ٌءرادایغار وطا E r رلکہ ر

 كنیرادج «یرل-ون غنوببه یتغنآ وه. یدشملا موه هنلئابق كروت نانولوب هديب مغل امش
 هب وا هارلهتح « شمراقح ندنسلاوح ( یسنهش) یراقدروطوا یر ندرلهنس

 هرلکروت كرلتادناخ نالوا نا ری هدنح هدعب . یدشلوا قو وم هنعآ هنف رط

 هدوجو ی( نحدس ) هلروص و « شمردشلرب یراراو د یرلکدتا اشنا یشراق

 بو لاش هدنسرک ااغ «ینغنآ وه .(۲۱-۲۰ دالمالق) یدشهرتو*

 هرخ الاب طقف . یدشلا سسأت یتخاب هدهطقنرب قحانولوب نقاي اباد هنیراکروت



 یوم خیرا" ۷۹

 رب هجرد وا تین ثارواکنجو كلرکسع هدهدنتانعنع كروت هسراو كاما

 .رولوروک یندلوا دوحوم لباع

 كليا هروک هتیداشالک | ندنس ( هکروت ءرجش ) كنيزاغلاوب یا لز
 < یشاق « روغیوا ءقاحیف هدرلنا .یدنرابع ندموق شب رلکروت ا

 .یدشلریوندنفرط ناخزوغوابه یرامسا كنهلسق شېو .یدبا قلراقو جا لاق

 مولعم هدرصع یحنش, قحا ندنفرط یراخروم نيج یرامسا هلبیق وب كرلکروت
 ادس تقلا ندقوح هلرامسا و رامور هسیا هدرصع یتتلآ . یدشملمالوا

 ند(كلرون)كنهمسآ ون «هکیدرلرریو یمان (ونک-ون) هرهلسقو رامور .یدرلشعا

 واهب هروک هنخیدلمشالک | ندنراهمانعباقو ناح یتح .یدقو ههش هنغیدلوا همزو

 تيه رب هنیروطارپعا نیچ یرادمکح كرلکرو یی كراویک-وت ( ٥0٩ ) هنس
 تشه رب هح را هرادمکح (وکروت)هدیروطاربعا سنازب «شمردنوک هص وصخ
 .یدعلا ماعا

 «راشع ولون هدناسانم هلا یدادحا كرار وغیوا هل اراکروت هسلاهد رصع شا[

 .یدرلشمشآ راهعفد قوجرب ین رلهتجلروت ءراشا بحایس هدنرالو بونج و لامش

 (ون-عنوسه)هلئابف كروت نوتوب نامزوا نوجا یرلکدتاترفت ندرلکروت رابلح
 یە ( ون-غنویبه ) . یدراشمریو ینمان ( راکتمدخ شکر س «ریسا یصاع ) ین
 ربعت رب کسا هحنج هیورضوط ندورغوط . یدلکد هلک رب هلوغومو هکروت
 هنسهفاک كماوقا هجوک نایاب هدنل اش كس رهم : (وه-غنا وه ) رابلنح . یدا

 ندنضرعت كراون خويه وب (نیحدس) هدنسهنس ۲۱ یت> .یدرارید (ون-غنوسه)

 ؛یدیا ون غنوسه رلکروت نوتو هدلاح وش .یدشلدا اشنا نوجما قمراتروق ینبح

 .یدلئد كرون یسهفاک كراو غنوه طقف

 هدنسهنس ۵40 ران و کی دراو رل( وسک - وت ) هدر هقشاب ندرل ( وا -غنوببه )

 .یدبا یسهلسفرب كرل(ون-غنوسه) هروک هنفیداشالک ۲ ندنحش را نيج رب نالبزاب

 (ون-غن وسه)ینلئابق رو رلسلدح هلعءاس.یدرروطوا هدنلاش كالوح ی وغ هلسف و

 .یدراشمریآ هبکیا هلبمان (وک-وت)و
 هدناتسکرو رانا ل ۲ هلجزا . ردع ولو هدنامبت لبخ ًاریخا هدنقح یماوقا كرون

 هدیقرش ناتسکروت رلتئیهو . ردرلدع | مانعا رلتئيه یصوصخ نوجما كا ارجا تاقیقدت

 هدیلاوحو هروک هنغیدلبشالک ۲ ندناقیقدت ۀجیت .ردرلعلوا لخاد هننرهش (نافرت «نافروط)



 ۳3۰ یاوقا كروب و یطسو یایسآ

 ۰ یدعلوا رقم هن دالوا تعاج ود ) ىا قاراق ( .ىددملا هدم (قاراق) هتعاجح وډ ناخ

 .. یدفطهتن رپش ,(شالن) نوعا طی یە رغ كلام ارکوص ندنرفس ناتسهته ناخ زوقوا
 ماد یرلنالاق هاب رک“ «ریلک توق رب یک رادمد "الاد ندنسهقرآ كنسودرا ناخ زوغوا

 ینببس كلوب ناخ زوغوا « شلاق هدیرک هدایز كب قلخ فا ر هدانا وب «یدرروس یرلبا

 یتفیدلاق جالع یو جآ هدلوب «یغیدروغ وط هد وب كنهحوز یر هلن اع نامز یدلبا لاوکس

 ندهن رکسع تمدخ كرهرب و قوا لام: هی نا را هنرزوا كلوب « شمهل وس

 .ىدقملا لیکقت هلبقرب هجمربآ تعاج وب هرخ الاب .یدفعد (چآلاق) هنسیدنک شا وفع
 هد( ممشک ) تدمر « شلآ ی(هنع) و (لباک) شاوا قفوم هدهدرفس وب ناخ زوغوا

 و ماش « قارع ناسارخ « نارا ناخ زوغوا . یدفلا تدوع هننطو ارکوص ندقدروطوا

 .یدفشلآ طبض هدین رافرط رصم"

 نوا ر هنیلآ ,شمریغاچ ینراکتمدخ نوکرب هدهرص ینیدنولوب هدماش ناخ زوغوا
 3 قداصا قابآ و هنفررط یثوغوط لاو ثالوح یاب ۰ شمر قوا نوا چوا هلا یاب

 هدنروص نبع هنف رط یبطاب نوک هدیرلق وا ۰ یتسامراقبح یر اثبط نجوا بوموک هنر

 هک هتنس رب ندهزآ + قدعطا ازا افرح یمن وب واتمدخ .یذعطا دیا ی

 : هرلنوب « شمریغاچ یناغوا كوو یهدنمسا ( زیدلس ) و (یآ) ۰( نوک ) ناخ زوغوا
 وط نوک كلوح . قوت منو هنمالوآ وآ .قوح مشی . ز هدتکلع 9 یجاباب ۷ «مرالغوا»

 هد «!زکیلک بوبالوآ وا زآ رب ۰ زکیدیک . مدتفیا ینیدلوا وآ قوچ كب هدنفرط یثوغ
 نبع هدیلغوا كوچوک چوا یهدنمسا (زکد) و (غاط) ۰( كوك) رکید ارکوص و

 هللایاب نوتل آ يلغوا كوب وب چوا هجنک تدمر ندهرآ .یدشمردنوک هنفرط یاب هللا هنامم

 تفایضرب هژراوآ و ناخ زوغوا .یدرلغمتک و ا قوحر هل قوا چوا لغوا كوچوک چوا

 هدیرلقوا «هشدراق چوا قرارا ه هج راپ چوا یاب هدنروضح تكتسا شا نوت وب شا ببار

 وغوم كردیا بصن رلکاح هتکلع ییدتبا طبض هدمب ء شا مسقت هنشدراق چوا رکید
 قیعم «شعا ارجا كلنش رب كو و هدنندوع هننطو ناخ زوغوا . یدشلا تدوع هناتسا

 زو) هنلغوا چوا نالآ هچراپ هچراپ قوا هدعب . یدشمر و راکلربد قوچرب هتناکرا و اما
 یاب هرزواتداع هلاق ندندادحا ارکوص . یدشعد (قرا چوا) هدهرنال | قوا چوا «(قوا

 هاشداب كناخ نوک ارکوص ندنتافو كردبا نایب ینغجالوا عبات اکوا كقوا هسیا هدفرط یناه
 ارثاد هدناسز ( قوا چوا ( :ییسلوا فلخ كنلسن ( قوا زو ) هدننافو كا « نسال وا

 .ىدشملا تافو ارکوص تدمر شا هبصو یتسالاق هدنرازو

 غاط « كرليفوچاس ناخ زکد « كرلبلن اغع ناخ لوک ندنرلنغوا كزوغوا هروک هتیاور

 قبصو یرللغوا كناخ زوغوا . یدرلشاوا یدج كرلکرو نالیک ۲ هلیما زوغوا هدناخ

 ران اف تب اهن ‹ شاكىلاغەدرلە رامقوح رب (ناخ لیا)ندرلن و . یدرلغا وا فلخ هنسر دنکهحنح وم

 .یدشمر وتیان هنغلر وطاریعا زوغوا ردا ضرمت هناخ لیاهلوقر كونو ناخ چوس یرادمکح

 هتسهیلم عیابط كتموق كروت تانعنع و نانولوا ناس هدنقح یئاوا كراکروت

 هجرد ه ههنا عاش تالاب هدننانمنع نانو. لاا لکشت لام رب لز و
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 یوم خرا ۲۹

 هالاب یایسا یدالوا و تفای . ردبوسنم هتف ندحوت دالوا راکرو هروک هتیاور
 هب کیا هداروب كرهلک هتسهرا یرارهن (افلوو) و ( نود « نت ) یمسقرپ «راشهتنک ور وط-
 ین رلتلم ابوروآ كرەدېك هب رع هدیمسق رب  یرلکرو درهدک هقرش یمسقرب روزا

 هدارو ؛شمشلر هنراوج ( لوک ینا ) (كرو) ندشفاب دالوا هدانا و .ردرلشلا لک

 هجنلآ ارکوص اهد و ناخ كوک «ناخ یدفاب بید « ناخ یچلبا «كنتوت ندندانحا كکرو
 کیا هدنما (لوغوم) و ( رانا" ) یتکلام هدننافو هدناخ هچنلآ ءردرلشلوا رادمکح ناخ
 هدضارا نالبقار هن رایدنک ندنفرط ناخ هجنل ۲ رارانات ندرلن و . ردشلا میسقت هنلغوا»

 رالوغوم ندبا جورخ ند( نوقههکرآ ) هدرصع یچنشب ارکوص ندکدلیا تماقا تدم نوزوا
 .ردرلشلدنا بولغم ندنفرط-

 تموکح تدم نوزوا هدضارا ینیدقارب هتس بنک باخ هجنل آ یساباب « لوغوم

 روک و لا 2 ناخ اراق هدرلنا یکردشع | تافو قراقارب دالوا ترد ارک وص ندل کن اتم

 اراق) «ناخ اراق . یدشمک ناخ اراق ولغوا كوو هنر هدننافو کناخ لوغوم .یدنا ناخ
 ر ندنسهجوز كوو كناخ اراق هدهرص و یدرروطوا هدن رلف رط (تراسقا) و (موروق

 رب قجوچ و . یدرازاعوق مسا هک دلکه نشاب ر قچوچ هدرالوغوم . یدشلک هارد ولغوا

 هعوو زوغوا . یدشعد «ردورسخ زوغوا مدآ م» :شعوق یدنک ین دآ هحنلک هنشاي»

 تابسانم هل رلن | هکدعالوبق ین دو رازبق نایرو دن 4 شخا لوبق قند مها را ترضح

 اراق هلئروص وب « شا در هلتروص وب هد ین زق ثناخ اراق تح . یدشماعولو هدهبحوز

 و یرالغوا كن راشدراق تكیاخ اراق هده را وب هه یدشلک هعوقو ه راح رب هدننی هل ناخ-

 زوغوا ندببس وب . یدرلدعالب وط هدنفرط زوغوا < رلغمک هنفرط زوغوا "الماک یدافحا

 کاح هلئابق راوج ناخ زوغوا هجنلاق هدنفرط زوغوا هبلغ تیاهن . یدشعد (روفیوا) هرلنا
 کمر دتا لوبق نند هرلنا كردبا موم هلئاق راوح ناخ زوغوا . یدخمالشاب هغلوا

 هسدآ < شلدا داجما هارآ ر نوجا كتلکوب یمئانغ هدنرب ندرهراموب تح .یدرفیلاچ
 .ردراو رهشرب نابند (یلیا یلقناق) موبلا هدناتسکروت هکردفملمد (یغناق «قناق)

 هراح هللا لئابق یهدنتهج (زکد « زکنی) زوفنوط یهدنقرش كياطخ ناخ زوغوا
 كن رب ندناطباض هد رار هن . یدرلبا كارتشا هدیرلن داق كروت هراهرام وب « ردا

 جافا كوروح مسا كنحوح ناخ زوغوا «شمروغ وط هدنما جاغآ ر كوروج یسەجوز

 ندکدردفتب بوتویوب یشجوچ وب ناخ زوغوا . یدشعوق (قاچیق) هرزوا قلوا هنسانعم

 وب ۰ شمر دتا طبض یرلاروا « شمردنوک هنراوج یرارہن نود و اغلوو «لاروا ارکوص-
 . . یدفلر ویا (قاچبق تشد) هیلاوح وا ندیبس

 البتسا هنیرافرط ( دنکشاط ) قرایالپوط "الماک یراراتات و لوغوم ناخ زوغوا هدمب
 یتسمالاق هذب رک كتهسمیک لادرکسع « شا قوح راق نوجا یغیدلوا شیق مسوم .یدشا

 یفیدباص ییرکسع هرخ الاب طقف « یدشلوا قفوم هکمهلبرلبا هللا تالکعم لاک كردیا سا
 هدرلنلبسکا وب ارکوص تدمر .یدشممروک. یفیدلوا كرسکا یدک قوج كب ندنرلجا نامز

 راق اباوح هدرلنا  شعا لاوئس ی رلقدلاق هدهرت رنوب ناخ زوغوا هجندیا قاحتلا هودرا
 زوغوا «راشمهل وس ین رلکدلک هوروپ هوروب نوجا یراکدملس لوي هبلعءاس «یننیدغاب قوج



 ۳۹۳ یاوقا رو و یطسو یابسآ

 -.كحراخ . یددعاسم تاغ یاوح و نوجا یمهمشلبندم یتعی یسامشالروغیوا كنتلم كروت

 .«شمشلمدم یمسقو لوا كل, ا تن اتسکر و مکە تن .یدرولوا لخاد هارو لوا كابا یذوف

 ؛قلن ایتسرخ « مزبهدزام « شلوالخاد و ندقرش و بونج لوا كليا یهذم ادو

 . یدثلا راذتا هداروب تمالساو

 ۶ نشلیتک د وجو ندنفرط یرابدنک هر اکر وت 4 ا

 یر زمام نع رات كروب
 .. ردقو ی راح راد مظتنم یواح ین راهعدق عیاقو

 شازاپ رار هلایسهجرت هحنج هدنناسل روغیواو كروت یسهاتک كروت کسا كا

 رو یسادلا هدرودو .یلساقح ردق هنسهس ۷۲ قم هاتکو هکر دهناتک رب

 رلکروت هلرابلسنازیب هقشاب ندنو .یدشرب ردق كلهنس شما زوب قا یسیزاب
 .شلردن وک هلساسل تیس هنروطاربعا سنازب رانامزیمب دلوا لصاح ت تاسانم ه دن

eارکو ص رصعتردپوا ندحرات و .رد ۸ یخ راتكیوتکمو .ردراو  

 وه ادوف)نالب زابندنف رط یراکروت ر غشاکه دواهک ردشع ولوا ف شک باتک رب رکید شاناب

 .ردشلزایهدنگرات ۱۰۹۵۰ ردرار هلا عاشو قالخا (كملس وهادوق) .رد (كنلس

 نيچ و ناریا « سنازب قن آ تامولعم مهم لا راد هنئاشنم كرلكروت

 « راراوآ « رلنوه یراسیو عیاقو سنازپ . یلیبانولوا فداصت هدنرلهمانیاقو
 .هثدلوا هدنقح یعوق كروت نانولو هدساع هلیرایدنک یک رلناموق « راکههحهب

 ماعاش فرض ناناب کهدنقح رلکروت ژارابناربا هدهسیا رار تامولعم
 تاسقرت هحیلشاب هكرلکروت . ردلکد یش ر هقشاب ندراهاسفا هانامرهقو راهباکح

 هدتامولعم وب هفامعم . ریلیبانولوا لالدتسا ندنبانم نيج قحا یسهخرات
 كرلكرو < ندنسماسا كنلئاسش كروت « ندنتافوم یشداق هرلکروت كرلىلنىح

 مهما هدنق> رلکروت .ردنرابع ندنساشنا یشراق هرلکرو كنج دسو ندنرابرح

 ةضور ) كدنوخرربم هلبا یمه رات تافلوم كنىزاغلا وبا هللا نیدلادشر رارثا
 كنوهاق نونهل و ینیکهد « فولدار ء یرهبماو «نامدرآ « فلوو «یس ( افصلا
 .ردررا یرلقد زای راد هنح راو ناسا هارو

 قلنامرهق هرات تانعنع هدهدرلکروت یک یتیدلوا هدموق سه
 لانعنع كر کر وت

 .ندرلهباکح ررتسوک بام تدش هاسنا هظفاح « ندنرلههاسفا

 طقف .ردناخ زوغوا «نامرهق كوو لا ندیا نییزت یتانعنع كرلکروت . ردیراسع

 . ردشلراقچ ردق همدا ترضح « دار, «عیاقو کلوا ندناخ زوغوا



 یوم خیرات ۱2۲

 یضارا نوتو .یدردیاباستک | تسهامو لکشرب هقشاب هلا یلدبت كمسوم رلاووا

 و كنضارا . یددعاسم هجرد لوص هنسارجا رانقصاب «هغلبل واج ,هتابح یودب

 نزاب . یدشلا ارجا وات ر كولو هتیرزوا یراتعسطو ترطف كرلكرول یلاح

 ندنسارآ یرلکالشب كرلحاو .یدیا هدنجراخ ناکما قلووص هدرللوج نغزیقو

 كرار « رولوا دون ات جا راموف هللا سمش ترارح هدرل وص ناقآ ردان ك

 اد5 | یساض كشنوک .یدربنازوا هدنسارآ راموق «هدنلاح زا رب وروق یرلقاتا
 ناریدشاماقزوکثشنوکنعغزبق نامزوا ءزلکوص المادرب هدمسومو ءرللوک نایالراپ

 هدنرزوا یرللوب ناوراکزکلاپ .یدردیا راسکنا هدنرزوا یرهلتک زوط یرلابض
 ندقلجا رلنابملس ینرارب كرانو «رلسانولو وص هدراووق نانولوا فداصت

 وسط یئراق را «یلاحو كتکلم . یدراردک بولوا كاله ندقلرسوصو

 .یدرربتک هدوجو هعف ادم لاحر

 غاط هدمسومو .یدم-ومر تاحر كا نوجا رالوح عساووب راہ كليا

 کنرر هقشاب كتكلع نونو هدنحا هتفه چاقرب رب رآ رلراق نانالب وط هدیرلهورذ

 هارلیداو «یرلجامای كلراغاط « ریتهللشب هرثدرب فرطیه . یدرولوروک ییدرکا

 «راقسز كي راک. « راهلال فرط «رل راج بیرف رظن یرلرزوا كرلحاو «یرهحاس

 .یدرالشاب تاحرب هالاعف هدرلاووا رادنوارطو نامزوا «رالوط هل ران ادو هر وک

 هدرللو « رابع و ران و وق ندب راک غاط < رهعراق لشو رل هغب ول اق هدرللوح

 . یدرولوا روظنم یرلهموک ناوبحو ناسنا

 مولعم هجرلیلنیج ارابتعا ندنرصع یجنرب ككدالیم « یضارا و یرلقدروطوا كراكرون
 و . یدراردبا ریبعت ( لوب ) هرلرب نابند ( رنشاک ) و ( یراننوچ ) مویلا رلیلنیچ . یدا
 = وله ) هب ( یداغنوج ) الثم ء راردبا هیمست هروک هنتسضو كن کالم یدنک یرالو

 رلنامز وا نا 7 یدرلرید ( یو بونج - ول نا ) هد ه ( رغشاک ) « ( یو لام

 ۰ ( رهش شب « قلاب شب ) هنلو لامث رلکروت . یدرارربو رلمسا هقشاب نوتبسب هرلتکلعو
 لصا كرلکرو «هحنایدنا بیقعت لو لامش ندنبچ .یدرارد ( رهث قلا ) هدهنلو بونج

 هلا لو لامش .یدرارر و یم ( دودح « هتچ ) هارو رلکرو .یدرینیلک هناتسکرو «هننطو
 . یدلکد هلو هسا یو بونج یدال هدهناتسکرو فرط. نالوا کاح ه هتچ

 كوص هسیا و . یدردا باج ا قمشآ ی ( غاط لزو ) نوجا كمک ه (هناغرف) ندارو

 ی رلالرات ءرازامقیج قدنسالبا )را ) یسلاها فرطوا ندیبسو . یدا یهکلمت هحرد

 یسورغوط اهد . یدالز مک تا ر یندم و یلکهروس هدارو < راراچ | ی رالاناق « رارک آ
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 لصف یحر

 ییاوقا رو و یطسو یایس |

 (۱۷۱۲ داللادعب - ۳۰۰ داللالق )

 كب هدایسا ردق هحنلک هزعامز ندرصع یح رب كدالسم ِ

 8 كاو مهم لا كيالدس و . SN تالدس یبمتا لر لک رب

 یرلکدلبا اشاهداطسو یا 2 رلکر و . يد رافد هدوحو راکروت ی رصنع

 هفظو كرلکروت .یدا دودح هخ دل وا هسا ات « ییعق و عساو تباق داف هفطو

 . یدشلوا ترابع ندمسمعت و رشف ی راکفا نارا و نيح « برع یرله ونعم

 .اهمکسا كب ورغوط هنسیلاوح هلجدو تارف «هنیرافرط برغ كنايسآ راکروت
 هدنسهاس قلحنقآ و تلاعف دوجوم هدنراتعسط و ترطف « راشعولو هدراترج
 .یدراشلوا قف ومهفم راقبح هج راغندن رهساسد ودح ی رال | و راکف | كنهندمتمماوقا

  «نامشوایسهطبار رر چیه هلزکد هداطسو ناب یطودراکروت ید رکود

 . یدرابع ندراربق زوو رالوج عساو طاح هلراغاط ییارطا
 عساوو مسج «هبیضارا یکهدننب یراغاط ناشناببنو ایالامیه یتیلاعف طیحمكرلکرو

 ندرزح رحم « هنلوک شاخعاب ندنرهن ( لاروا) . یدشلاق رصحنم هنسالباب اسآ

 و نډیا دادتما یندق هنسرلغاط ایالامه ندنرلکتآ بونج كنايربس «هنیرادودح نيچ

 تاستک ا امنو ضف هلرشب تسد «رالوح نشتآ «ررفزو قوجر یضارا نت

 .یدرروطوا رلهلسش فاتح هک میسجو یانگ ندراحاو دادهرگ نیا

 هاسویراص «یرلایردموق نیردو یداعم زکلای .یدیا هدتعیط نبع امعاد یضارا







 یوم خراب ِ ۲۰۸

 . یدشمهلسوس هلااشا شالا نداسلک ر هقشاب «نامز ییدریدشا اشنا اسلک
 الا .یدشساناف را ندنرود شک ا هج تااضنا كسوناینتسوت :یترآ
 ندنطوقس كنغاروطارسعابرغ هدنسهنس 2۷۹ هدوا «هکیدراو هطقر تقد بلاج

 كنبرابع و تلق كنتاکوکسم سنازم ردق هنطیض ندنفرط بیلص لها كسنازم
 كنناکوکسم سنازم ردقهیحنلک هرصعیحنحوا نوا .یدما یسهلدا لیدبت ًاسطق
 ۱۳۳ ۰  یدا یسرا 2 ها كاد یاکوکش سنازس : یدقوب لات
 -ورظوطو كرلیلسنازس «یلیصاب هسرزوا نوتلآ و شوموک صلاخ امناد یرلر وصت

 هسابح راس طارش هدّمل ر وطارعا .یدرلک یرلیا ند رلرو رع طرف فرصیرلقل"

 تیام .یدشملوا بس هن رقف كءاروطاربعا یسعا ماود كلاحوب هدلاح ییدشکد

 اسلکو تلضفنادقف «تعفنم صرح «قاش طرف «هرادا ءوس قلروطارعا مش و

 هقشاب ندش زح دا كنسضام بددمو قالراب « شلوا ناشیر ندنزو یذوخ

 ۰ ردمالاو یر

 :زفأم
 دلج « یعومت رات «رهمایش س ۳ ۲ ۰۱ دلج « یعومع رات « وبمارو سیوال

 سنازب ۰ هب هرغ ره س ۲ ۰۱ دلج « یرلاهس سنازب « لید لراش س ۳ ۳

 سس (2T) یغلروطاریعا ین اععو رایلست ازمب ۰ غرهبچ رهه بس ۲ ۱ دلح ۽ یفلروطاربع |

 « رەخاب مورق س یرلنوک كوص كسنازب « نامطروم س یرخافم سنازب « هژرهبمولش.

 . ۲ دلج «یضارشا كنغاروطارعا قرش نیک بس . ( همان ) ییابدا سنازمب.



 oV هعاټجاو هبسانس تابح «ییدم سنازبب

 .صالخ یرانطو هدلاح یرلکدروک ماظم ولرد كيب ندرلنتال راملسفازیپ

 رالسنازب یسالبتسا ناتال . یدرلشمهمریو تىما هنس هبهبقالخا هر نوجما

 راهلاع نوتو ندسنازب . یدشلوا هنالاط تاق كس ندنسالمتسا یلناّمع نوحما

 نوحا هاقو ین راس ومان ندنراضرمت ككراندئال رانسداق « راروسحاق هدلاح رب ناشیرب

 .هدلوب ,شقیارارفهدزرطوب ندسنازبساطهکییتح .یدراروییروس روماجهنیرازوت
 :اسلک رلشتال . یدشملا فداصت هنش رطب هبنطنطسق ندیا رارف هدندزوا کک رب
 «راروسدبالامعتسا یک یاقوصیداع ارک وص ندکد ییا امغی ینارهوح یهدنراقادراب

 .یرل رکسع ننال دق بقا هدنتلا رلقایا یراباق یواحیمسر كناسع ترضح

 .هجراپ یراونروا نوجما كکوس ینراهمریص كراوتروا یکه دنساسیلک هبفوص ای آ
 .ورو ردق هنلخاد لدصم یراکح نوجا كمتلکوم ینعانغ اسلک ءراشمتا هحراپ
 .هناراک ازهتسا «شمقج هنسسرک كه رطپ یر كنهشحاف هدانئاو یتح .یدراشع

 .یسهسلا نیداق رانامالف هللا رازسنارف . یدشمالشاب هنسارجا نییآ هدنروصر

 .هلسوس هلراهسلا یلهمربص یتراتآ «راشالشاب هنمشالوط قاقوس قاقوس كرەىك
 .یتلخ سلازم .یدشمهعا لصاح هاشا راز چه هدساازب رالاحوب .یدرلشم

 هبهبجراخ تاربثأت «فعض اهد رفسوب «یلاحنع زا ردیا دادرتسا یتاروطاربعا

 .هطاطحا هدنحما قالخا ءوس قلخ .یدراشمریدتا ماود هدنروصر ضورعم اهد

 .تاصازتحا نعمطت هلبراهعشعش تقوم كجائ رز قالزا هدراروطاربعا « نک راش وا

 . یدراشمروک حابم هلس یللذت نوجا
 ررض هعبت زکلاب ندنارحم و . یدراو یداصتقا نارح رب مظع هدنکلم

 :هدنجا یلانیزم مشت كغلروطارہعا ۰ یدرویلوا ررضتم هدیارس «رویمروک
 . رلهملشیا همربص . هدنلخاد رلیارس ناالراپ هلراتسازومو راز دلا یراناواط

 رلزوک « رلهسبلا نیم ناروط كد مد هلرل الأو وجنا ۰ رلرهوحم رادتمیق
 تنطلس تحم منتع ندا داتسا هرانالسرا نوتلا . هدننلا رلجا نارردشاه

 روطاریعارلسنحا نولو .یدرلرویلوا رتاتمهباهقاضمةهشیدنا راروطاربع |هدن رزوا

 یجنرب هکوب لاح .یدرلروسدبا نظ راو یتور"رب زامغیص هاسح هدودح ان « مظعم

 یهدنرلرازم كرلحمروطاربعا نوجما كمیا برح یثراق هرانامرون سویبسکلآ
 وکلا یجنچوا . یدشمریدلاق یتانیزت نوتو كرلاسیلک «شعاص یارهوحم

 ۷۱۰۷ ۱ 4 دلج «یوع را «قیفر دما



 یوم رات ۳۹

 ندقلجا یلاها .یدرویقار زسنوق یودرا ییفاعم كرابهار « رویتلازآ یتادراو
 « هتنالو یرلقدنولو یسهبعاتجا طنارش كرلولیوک . یدرویلبا نایصع ندتلافسو

 :یدروناشلی هدنجا دا دیتا وراظیی «رتسم ےک یوا لب الف ین راه

 عیانصو تراجت . یدرلشُما ماست ا اا ییانصو راج رانلبسنا زس

 سنازس « را ریلک ههنطنطسق رلثو . ىدا هدنلآ كراسکید و هلا راز ونح

 ه رانا و بقنآدراو منامك .یدرا رد الاصحتسا یتعفانم نوو كننالوصحم

 هننانعنع سنازیب ریارب هلقلوا مات هرلکر و یغآ تیاغ یلاها . یدشما لاقتنا
 نمانالصایلاحو تموکح .یدرونولو هدهدن روبقماشاب هدنروص قالراپ ۳1

 یر و رلماکیدنو . یدرونشلاح هاتسح رابحابات یسهع ساناز « رویمهدا

 .یدرلروسدا وحم "اماکی"راحم نا ی ار امام لترا ندمر و

 هنمریدنرآ یتسکریو كنيلاها هجوروق هلتروصو یادراو عبنم كراروطاریکا

 نوجا یرلقدلوا فاعم ندک رو ماوقا ضعب ندیلاها هلا رلاسلک .یدرلشمالشاب

 لاح و, . یدشلدهلکون هنقرع سنازس هصالخ « هفانصا < هب ولی وک فیاکت نوو

 هدنلخاد طارش دعاسم اهد هدنحا رلرابراب یلاهآ ءررسدا وح ینقرع سنازس

 ا هدر هلاظمو . یدروک هفرطوا لاحرد هديا سچ یفجااشاپ
 یر چیه هذالخا مات سنازم هدرود و . یدشلا مامضنا یی را_.>

 .یدراردباباکترا ردقهنوواقهلباالآجاقرب یرارظان كقاسیا جنکیا .یدرلشمهّما
 هلرازسرخ ییدتنا سبح سوغالسبآ وب ینادناموق هصاخ كسویسکل | یحنج وا

 هرخ لب یایشا یرلقدلح «ررولاص هرهش نیلهجیک یرانا « روشو وا

 ناطنطسق ,ید رات | هندبح الاماکی راهقدص نی رد وکن وج انیس ومح یا رقف. یدرمشالماب

 ۳م یدلوا رومام هلا کوا كفانا تروق هدزکد هرق سولو وقارف
 | کود هزکد یرلجک « یالقا ینرلیک راج ندک هیهبنطنطبق
 اد چاقر ند شف ) نالوا ضالخن ندتک الف و . یدشملبا مع یدنک

 .یدراشمامالوا قفوم هثیش رب چسه نامز یراکدتسا تیاکش بولک هارس رخ الا

 ییدک هرتفد كنالاماعم « ین دلرآ یسهصح كنه زخ ندعانغو هنس رلیدنک چ

 هدلا ربمآ رب رکید ارک وص . یدشلدا ناس ینیدلوا زئاح رغ لیدبت هسبا كنوو

 . یدشملبا امغت یتسهنزخ هبرح



 ۲۰ ۰ هیعامجاو هیسایس تابح «قیئدم سنازیپ

 یزیدلا) نانولوا اعنا ندنفرط سوطهن هکو ریفروب نیطنطسق یجندب هللا (شاط یییکید) یلوتس

 ء (شاط یرمنج) نوتس كویوب نانولوا زکر ندنفرط نیطنطسف هدنلوب ناوید ۰ (نوتس

 كن رهثاوب < (ینوتس سوبداقرآ ) نلیدیا زکر هنمات سوی زودوتهت یج ر هدنرازاب تدوع

 اهنا ندنفرط تنهروق هدننور یارس «(یثاط زبق) نوتس نادا زکر هتمان نایسرام یجوز

 سون هزقولیف «(ناتسو روقوج) یجرهص سونوب هقشاب ندرلنوب . رد(ییوتس طوغ) ناتولوا

 هدیراهارخ رتسانم ضمب هدهطا كوو ۰( یرککوص سنالاو ) « (كریدرپ كيب) یجترهص
 .ردنآ لنکس ی راهحیاشاب كضاقا ندا لاتتناهز زعامز ندنراب ] سنازمب

 ا ي نارا باسا مهم كا كرایلسنازس زنا باس كىنا

 ا ا ىکا یتالوا یی نطو هج راب
 هطبارر چیه هدنس هعس .یدرلردا تعجاص هرلیدنحا اقلطم یلاها ندا ناصع

 تمواقم هرارابرا ندا شا هدنلاح تع هدایوروا . یدلکد دوج وم داحا

 .یدشمالشاب کمه یک هلس هدنسشراق رلبرصو راراغلب تموکح « نوسروط هل وش

 هلوا وع ناه كلنانو ندا لیکشت ینهطبار هناکی ردق هنامز وا هدقلروطاریعا
 ۱ 1 4 یدشلک هنراهجرد

 .یدشمالاق هدنلا كناداخ نبع تدم نوزوآ نامز ر چھ تموکح

 هدن را رود كالا كغلروطارىعا . یدلکد دوج وم یواق تارو ر یطق الوا

 . یدعلوا لئاز "هلماک قترآ یعالمو روت كرل سو هل ساو  لوصا نان ولوا تقعل

 همش رب قافوا ۰ یدرلردا ارجا یلاظم شهدم كا یشراق هرایصاع رلروطاریعا

 یلیرایوق یماضعا یلیردنالازح .یلیدا فیقوت رلیشک قوج ر هنرزوا

 ینکیا روطاربعا .یدتشلو یه اغلادح تشحو و . یدرلب راقبح یرازول

 یزغآ ,شعآپاق یرازوک قاسيا نامز کیدلرینک یشاب كسانارو ندرایصاع هقاسیا
 یراع دن .یدشع کم هنسهرفس كع یشابو نالوا شلاق هدنحا راثاق « شا

 هنج واین راق«تیاهن «رلشلآ ناشن هلراقواهسرزوا «رلشمان وا بواب پوط یلشابیلناقوب

 دوجومهدنسساسانوناقكتموکح.یدراشمرون وک هنسهج وز تخ د كسانارو قراقاط
 كرلتلود شعا لکشتزونه هدنراوح فرص «یمالوا راداب راز هلراةلقوزو

 لناعع «یت روهج كدنو « یتللارق ناتسراحام طقف . یدا ینالوط ندنساع ولو

 هشاوا وع هدنجما ترتف لاح ءدقلزوطار ما هجا کشت را یا 0
 هسیا یبسدل ران ایصعو .یدبا امرف مکح رلنایصعهدنفررطرهكفلروطارپخا .یدشمالشا
 كنهتنزخ یسعا لاقتنا هرارتسانمو اسدلک "الماک كننضارا .یدا یاتحا فرص



rotیمومع خیرات  

E E Ci 1 1 
 ا نانولو دایر كرایلسن ازم ى افرا یک یک هد نطق

 .ید راععندرلهدیا ورلبارس؛رلاسلکیرلاس : سا

 |رکوص ندنحتف ندنفرط دم ناطلس أف كن هینیطنطسق یمظعا ممق ندرلاسبلک

 .یدشمالاقیئر هقشابندنضاها ناشی رو بارخ هدالرایارم «شلدالیوحم هعماح

 وتسود ناژنس) « (یداسیلک سوتی وغ روغ) هد(یل [) یراروهشم كا كرلن و
 رکید :(ی.اسیاک تساب ناژ نس) هد( اباق هسک ) (یمماج روخآ ریما < یساسیلک نوید

 ىلع ییغوا ےکح < یساسیلک سره ول ناژ نس) « (یدحسم اشاب دجا « یساسیلک تسیناب) رب

 کسا « یداسیاک تب و هتناب) « (یعماج اغآ نابمش « یساسیلک اطراماریک) « (یعماج اشاب
 «یرتسانم له ونامآ) ۰ (ییماجاشاب ینطصم قىتع « یساسیلک قرام نسو رەس نس) «(ترامع

 < یساسیلک سوطنارخاناب) « (یمماج هیحتف ۰ یساسیلک سوط-سیرافاما,) « (یمماج یهنک

 زکد «یساسلک بلیق نس) <« (یعماج كرر «یساسلک روطارقوطن اب) 8 (یمماج یسع یرادف

 اسیلک «یساسیلک رود و هت نس) « (یدحسم رتسانم « یساسلک نهمور نس) « (ییماج لادا

 (یمماج ردنلق <« یساسیلک ژر هرو نس) ۰ (یمماج لک یساسیلک ایزود وتە تنس) ۰ (یعءاج

 هدایز كا ندنرارظن هطقن یمیانص سنازیب مویلا ندرلنو . ردترابع ندرلاسلک راس اهدو

 وصاآ كوحوک « یساسیلک سوک ابوژرهس) ۰ نهرا تنس « هبف وص 1 یرلن الوا تسآ زناح

 ه رد (یجاج روخآ ریمآ « نودوتسود ناژ نس) و (یبماج هن رعق « یناساک اروق) ٠ (هہف

 کس «شادیا انب ندنفرط نیطنطسق روطاربءا هدرصع یج درد یساسیاک نەر | تذس

 سوک ابو رژهس . ردشع ولوا اشنا زا رک ندنف رط سوانتسوژ ا وص ندقدناب هدنلالتخا

 وا اشنا هدنراوح يارس نمره ندنفرط ارودوله یسهجچوز كسوابننتسوژ یناسیلک

 ( هفوص ابا كوچوک) كرهلدا لبوح هعماج ندنفرط افآ نیسح هدنرود دیزابو شعول
 اروق) . ردشلدبا ان ندنفرط نوئەل | (یساسیلک نوسدوتسود ناژ نس) . ردشملید

 سنازبب سیلک و .ردشلدیا نب زر و مرسو ندنف رط سو ادننتسوژ (ییماج ه رعق «یساسلک

 ة ردب واح یراتسازوم رادتمق تباغ ررتسوک یی را ۲ سفانا كند انص

 هدنجما رانا و ردشلاق را[ هح راپ چاق 7 موبلا هدندنضاقنا كنب رابارس سناب

 وا اشنا هلع یب هرتم ۰ هدنراوح هیف وص 3 یرانالوا ناباش و هداز كا

 روطاریعا نکند ۵ شلدا اشنا ندنفرط نیطنطسق یارس و . ردروطاریعا یارس نانول

 -رلسنرب یناساس . ردشع ولوا اشنا هدننامز نیطنطسف (ییارس نویلوقوب) . ردشلدبا میسوت

 -اس هرم . ردشلر و یا (ینارس سادیمروه) ندنکیدتا تماقا هدیارس وب نمره ندن

 س وطن هکوریفروب نیطنط قو ریمعت ندنفرط سون ابنبتسوژ هرخ الا یارسوب نایدا اشنا هناح

 .وصابآ هرزوا قلوا صوصخ هنلوبق مسر كنارفس هقشاب ندرلنوب . ردثلدبا نیز ندنفرط

 اعنا هدنراوح جلخ ندنفرط (۹۰۱-۵۱۸) شاطسان | هلا ییارس (اروانغام) هدنراوح هيف

 نومود هه) نان ولوا انا ندنف رط سوط هن هکو ريفر و, نیطنطسف و (ینآارس اار ەك الو) نان ولوا

 . یدا دودعم ندنرلیارس كوبوب كا كسنازب (ییارس روفکت
 سو زود وه هد (ینادیم دجا ناطلس ۽ موردوسه) یراهدبآ روهدم كا كىن ازى



 or هیعامحا و هبسایس تابح «ییئدم سنازب

 ءرارولوا عنام هنجارخا كناحوسنم كز رک هلا راروطاربعا . یدیا یاحوسنم تشز

 راهده كحولب رو هرالارق ینجا دوخاب و یساسدلک هیفوص ابا « رایارمس یران و

 جارخا « راریقار هرایدوم هلا رانایلاتبا یراحم نونو . یدرارالقاص نوجا

 منام هنسیقرت كنراجت رامسر وب .یدراردبا عضو كره ۱۰ هدزوب هبهعتما نانولوا

 .یدردبا تمدخ هتنیمأت كعفانم ینیدلوا ماتم كنلروطارپعا سکعااب زام وا
 طقف . ردقو تامولعم یطق هدنقح یسهیمومص تادراو كنغلر وطا ربع نیل

 عوم هدننامز بیلص لها یجندرد هروک هننیدلیشالک | ندنامولعم دوجوم امسق
 هدینلا كفلبمو یتادراو كنهینیطنطسق زکلی . ىدا نیقای هرابلیم چوا تادراو
 ساب هدنسهاس هرادا ر هنالقع رلروطارعا ضم . یدزدا لکشت یو
 یسهخآ طاییتحا كيلو ینکیا هلمح زا و اما تورث یلک هنسهن زخ

 و رارپ هللا تافارسا ردق وا كراروطاریعا . یدتشلوا غلاب هرایلیم ر

 مظع تباغف یادراو كفلروطارعا « هسرلبقا هن راد تا تور" عج هجرد

 . راہشالک | یی دلوا

 رلدلسن ازم . یدراردا تراحم هدسابقم ماو رل لز ونح هدایز كا هدسنازم

 تعانصو تراحت هدهبنطنطسقو كالس هدهرص یرلقدن ولو برا رانا

 هدایز كا كرالنامع وضغوط هرخاوا رصع یحدرد نوا . یدبا قرتم هغدلوا

 1 ر كوو هترزوا قاروطاربعا هل یرلعا طض یلام نردشش تابوبح

 ورعوط هرلنامز كو ص ییانصو ترا رلر وطار ا طةف . یدشمها ارجا

 كنه داصتقاءوف هدىر ندنضارقلا بابسا كفاروطارعا .ىدرلشملا لاها نوتس

 كاردا ییکیدلیا قرت هدایلاقوف كنملاع رابراب هدانا و «یتغیدلوا دنتسم هن رام

 هدن رافرط نحو دنه هل ایت رط رم و هب روس كران ارم رلب رع «یدرلشمهمهد.آ

 هقشاب نوجا یرلهبحراخ تراجت رلیلسنازب هدا ہلا يراه یراکدلبا ارجا
 طقف ؛ یدراشمر و یمرک هنتراحت زکدهرق رلنامزوا اعقاو . یدراشمامارآ جرخم

 هنن رای دنک هنرزوا یطاطحا كرلب ع یرامهمر و تما هننراحم دیفس رحم

 كيدو هنر لرابع نامز وا . یدشملیا عاضا ترضم هدایز كى

 هدیت راح زکدءهرق رازیونج ارک وص اهد . یدشلوا مئاق ییراجتهزب و هونج

 . یدراشم | هدلا



o۲یوم جرات  

 هلا یتیرط كدنو هدر و هلیسهطساو رلراغلبو رلوالسا هانال ا یال ومعم سنازب

 كراسور نوجما كمربتک هنر یئدسح كنیرارجات یدنک رایلسنازب . یدریلک
 ها نوت هل یتتلآ تاشو .یدراشع وشود یعا له کینال ی رارازاب ترا

 یسهعتما سنازب . یدشمر و نادم هسروهظ برح هدننب ن وتهمیس یراح راغلب

 یلخاد كنعماح هب رعق

 . یدربلک هلبسهطساو ران ابلاسا هعتما ناک ههسنارف ؛ یدلومقم كب هدهساارف

 هه راح تابسانم هللا ناتسنانو لوا ندنرلرفس بیلص لها رابلهزم هللا راز ونج

 . یدرلشمامالشاب

 علام هت راجن یتح «رل زما بیقمتیسهقیتلوب تراجشرب عساو یراروطاربعاسنازرب

 ینسەعتما ینحا یرایک رک نسنازا .یدراردبا لسو ه هعام ربادت ضع قحالوا

 5 لریو كنمسر كرك رار رولا هنلروطارعا هکدمتا هنماعم هلتقد لاک
 سنازبب اذک . یدراراصاب افع رب ندنوشروق هنرزوا كراهلاب هرزوا قل را تراشا

 ؛هعتما نانولواجارخا هدایز كا هرغ .یدریلیدبا هام هلتروص نبع هدیناحارخا



 ١ هیعامجاو هيسايس تایح .قیئدم سنازیب

 ەدە راحت تابسانم هلیسهفاک كماوقا نالوا طع یتفارطا ینلروطا رپ | سف از

 یەک اطنآ رل سنا زس .یدربلآ یسهعتما قرش یاصقا ندماش و باح « رو ولو 1

 ات سنازم هدهدهاعم و ۰ (414) راشعا دقع ا ر نامز یراکدتا طبض

 وا هتشلایف :یدزاشملا دق یتساعولوا هدعاسم هتسمک كنراناوراک هللا یرارج
 نا چ هس رک هن نداروا بولک « هکءاطنآ. ینهمتما قرش کل

 : یدرک هلا هطساو وا هنکلام برغ هدیرلشاش هصااب و یمهعانص تالوصحم

 - ویفارغج برع .یدبا هدنسهاتمیسوب رتنآ رب یسج انداع كقرش «نوزبرط هدلامش
 :هدهرص ییدساثح ندنسه راج تنها كن وز رطهد رصع یع وا یرخطصا ندنن

 ناک هزمتکلع .راردک هاروا به زغرلرجات .ردر ر هددودح مور نو رط»

 قوحلس هد۱۰۵6 .یدشمزاب هد « ربک ندنوزب رط به رلشاشهلبایالوصحم مور

 رب مهم نوجا هیراج ةلدابم هدیرهش ( ضرا ) نا رخت ندنفرط ۲

 (سلو وز ودون هت ) یسا "لماک رارجات ارکو ص ندقدنولوا بیر رهش .یدرهش

 ( مورو امور سقرا . مور نزرا ) مورضرا هتشيا . یدرلشعا ترجاهم هس رش

 - ام تایسانم هدملنا هبردنکسا ندتهج رکید یروطاریعا ینازب .یدا ینارو

 ههروس و رصم كرلبلسنازم نوله یجنش هدرصع یحزوقط .یدرو ولو هدهد

 . یدیا ییبط کجهمهدبا ماود كتمناع رب هلبّوب طقف . یدشلوا منام راک
 یناحوسنم برغ «یرلشافرادتمق «ینایرطعو تارام كناتسدنه یسهعتءا قرش

 راوح و هفلر وطار ہا نداروا a هن راق رال و كينالس « هینطنطسق به

 . یدریلسااب تا ماوقا

 هنب زکد قطلاب ندهینیطنطسق هدلامش هروک هنتیاور كنیراسیوت میاقو سور
 (فهک ) « رالشان ندننغا یر (رهب هدر هدزکد هرق لو و . یدراو لور

 قیرطو .یدرولو تاههدننصنم اوه كرەك ندرلرهش كو و یک (دورغوون )و

 جوف یرارحا جور ۰ یدراراب هنشیا كرواسدناقسا هلرلسور هدایز ندراملسن ازیب

 .ږییرردنولوب دتل تسر نیقرط نایاب مارک هه کک
 هنیرلامروطوا .نشق دز و .یدراو یا هدرا ر ااو 8

 :راررتک ساو ومالا لب ء هاررک هاو راتور ید سا
 «یدزاررونوک بول آ بارش لا .تالومعم شوموک و نوا «شاف یلکساهدزدسناو



 یعومع خیرات °

 هقشاب ندهراب هوب نانلآ ندنرلرب رازاپ « ندرللتوا « ندرلناکد . رویلوا غلاب هني رولف

 -وجمو نوتلآ رلمور ناروطوا هدارو . رورو هراب هدرارجات نلک ندفرط یه رو ار
 .رلنیکنزك. هدنصوصخ تاره

 یهملشیا ءرلباونآ ی همريصیسه

 یرلن و ناسنا . رارویک رایش

 نامز ییدروکهدنرزوا راریکراب
 نظ هداز لارق رر به

 ۱ تکلم . ريشا

 ہریخذ ولرد ره یا « ككا

 رلیلسنازپ هداند . لو كب

 .« زامات ولوا روصت نیکنزردق

 بلص لها یج درد هقىقملاى

 هینیطنطسق رانیئال هدنرفس
 دلرهش نامز یراکدلک هنکوا

 هحردو هدرلنا هننارعو تور

 . یدرلغ۶ تريح

 ارکوص ندهبنطنطسق

 (كسالاس) رش م4 كا

 هصااب هدکسالس .یدىا

 ۔الوا یسطرو یرتع دایآ

 ندتلمیه رش «نامز ینح

 هدرهش.یدرال وط هل رلرحات

 ی دل وا قرنم تاغتعانص

 كوص هدعییانصوتاسدایک

 .اللس .یدا بوغهحرد

 یتمواقم زکر هناکب یشراق هرارابراب هدیلاوح و ؛یدنا یتکلم رجاتورکسعكمن
 كسا قوح ر هدنررهش سارطابو تنهروق « یت هد ولج اهد . یدردا لکشت

 هدنسهانم رهش ر وهم و رسهبا e نامزوا . یدراو یرلهش رباف هموقوطو

 انا ندنرللارق ناتسجرک . یدروپشم یرابتکم زکلای كنهننآ . یدبا

 .یدر ردن وک نکر دق یر کیه ارو نوجنالیصح یا رب هنسهندنغللارق .سویلساو

 .یدرولوا عقاو کیدلک هبلط هدندسراپوهرتلکنا نوجمالیصح لاکا هدننآ یتح



 ر هعاتجاو هیسایس تایح «قیئدم سنازب

 تعنصرلب مع . یدرلشللا لیدعتهروک هراق وذیدنک ینعیانصسنازم طقف «رلشاوا

 .یدراشمرتک هدوج ویرامعمز رطر ص وصخ هس رابدنک كرهروتوک یرابا اهدیدیلقت

 - هعا دیلق یتمیسر" تعنص سنازس رابع نوجا یتیدلوا عونع هدتیمالسا «ممر

 هدامورو ایلاتیانونج ءانءهوار «كیدنو هدایزالا «هدایلاتا یییانص سنازیب .یدراشم
 ر كوو هدنعاانص رات الاسا یییانص سنازم یسوغوط اهد .یدشمابا قرت

 نوا . یدشمهمهدبا ارجا ریثأت رب مهمهنهابتنا رود ایلاتبا طقف « شنا اغا هفیظو
 هدهدس غ یاپوروا یتحوهداهرفآ « هدایلنحس یبانص ینازس هدرصع ۳ ۱
 « شمایغوا هنالبدعت هرو هنعلانص تتکلم وا نکل سه طو .یدشعا ممعت

 ر یم .شمردایوا یتسهارورب میاد سح كماوقا هداروا هسدلوا لخاد ههر

 یدشلفا باس هنعادنا و

 یهینطنطسق كرننال تیاهن یییانص سنازیب ندا لمکتو قرت هجرد وب

 كنه رض شهدم و شیلسنازس .یدشلدا وع ندنفرط رلیلب ع هدنساسا یطمض

 دمع ناطلس مفتح .یدراشمامالو توق كجهدبا راثآ عادبا هدن رایدنک هلبریثات
 ر ک زورا لاح ناه ییبانص سنازم نامز يبدلبا هرصاح ین هیایطنطسق

 رر یسایسو یعاجارفس و «شلرود هللا هرضر كوص تموکح نامزوا قترآ

 .یدشلوا راحود هطااسح -

 هوا رصع یر نوا ندطساوا ر یزوقط د
 تور هداملا ور یلروظا قا نار ردق هک تاب ٤ منا

 ندنغیدلوا طاع هلرلهطا الماک یحاوس كار وطاربعا . یدشملیا باستک !هافرو

 .یدشعا لاعتشا هاب راحت به لاها

 هدنمسا نیماین ی(لهدوط) .یدیا یرهش ر نیکنز كلا كناهح هننطنطسق رانامزوا

 روصت هتروص وش یایسح یهدان و « شما تراز یهبنیطنطسق هدرصع وا یدو رب

 هیسور «ندنامنک ضرا «ندننللارق رصم « ندنارا «ندایدم ندلباب ه هینیطنطسق » :یدشلا

 -ایساو ایدرابمول « ناتسراغلب «ندنکلام كربکهنهچ« یتمی ایسانیچاپ « ندنفللارق ناتسراجامو
 ردق وا ییالوط ندنغلقوج كرارجات رهث . ریلک رارجات ندنفرط سه كنانند یلصاح « ندای

 «.ردقو رهشر گالهبلغردق هینیطنطسق هدانند هسرولوا كج هدا انثتسا دادنب « هکردکلهیلغ

 یلکسا به یراهلوق كارس . ریابریتک هارس یرلیکریو كناتسنالو نونو هنس یه » بس

 نزم ردق ینیدلوا هدارو هدنرب رب چیه كناند . ردولوط هلراهسبلا یلهمریصو یناوغرا
 ۲۰۰۰۰ هدنوک یسهیمو تادراو كاهبنیطنطسق زکلای هروک هتیاور . ردقو رلانب مثتحمو



 یوم خرات ۲:۸

 ,هملایخ ةوقر هدايز اهد هدنرارلا رارونالاق هللا دیلقت ین راثآ هعدق هنمزا فرص

 لر احقمازوم,یدراروسریتک هدوحو رارلاسیف رهرتسوک هناراکعادبا تردقرب
 ترضح و یسهل رک هحاخ كناسدع ترضح هراهرظنم یرلکدسا رب وصت هدایز كا"

 زرط هدرلتسازوم نالساب هدرصع ی وا و یحشزوقط . یدا یرار وصت یسع

 تابحر «هدروطر هنا تیاغ صاخیشا .یدیا دوحوم سانت «ورغوط مسرآ

 رادکنهآ یرلع روق هسلا « هدزرطر رادشم رلامس « رلب ربتک هدوحو فا رطو-

 ۱۳۳ ۱ ناناوف اا قوجا :هدرلقمازوم . یدرلساپ هنارایکو

 لمعتسم قوجألا هدرصع یجزکس و یجند «راریئاللوق هبنیو یوام یناوه الثم
 ر كنسراراکتهنص قسازوم . یدرازعا تبغر هرلکنر لیسشی و ینمرق نالوا

 E كصاخ او یرلمهمر و تىما چیه هن دن 2م رشت هدوا هسراو یروصق"

 یسهفاکنوجما یرلقدبایهن رزوا لدوم نیعپ» یرارثا .یدبایراهمرتسوک ین راهمج
 3 1 رظنمی رک یک یراقدال وا فقا و هنسءدعاف ر ظانم هقشابندن و .یدرولوا قسنکی

 هدهدکلیجهنیم هلرلاع وا یشید لیف صقاونو فاصوانبع اذک .یدرلزما ظحچیه
 .یددوحوم"

 رشتنا اچ كییرانارورميادبسحالریلسنازیب سین ور زا
 هسا دوحوم هدهر ینلناتسرخ مور . یدشللا یاسا كنمیانص یسازیب ۱

 ر هروک هننایسح كماوقاييدتا راشتاطقف .شلو جاور هداروا هدقوذ سنازیب

 لوبق ات رخ مور رارافلب و رابرص « راتنمرا « راسور «یدشملیا ادیب لکش

 رلسور . یدشلو جاور هداعلاقوف هدهدننس رلنا ییلانصساازس ۳۹ 9۳ ندکدتساا

 نالو عوقو هدر صع یحنح وا نوا طةف . یدراشعا لوبق هلمنیع ینعانص سنازبب

 .یدشمنادرجګ نوتتس ندنءانصسنازب هدییانص سور هس رزوایمالبتسا لوغوم

 ردات ہدكنار | یباتصك رانا طقف.یدراشمالوق ینعیانص سنازب هدرابنمرا
 ۱1 ا . یدشلک هدوجو تعنصر للم « صوصخ هتىرایدنک هیلعءاس شلاق
 .یدرلشعا لیدعت كردا جزم ینرارکف یدنک هل ینسیشارتلکیهو مسر

 -اهنرصع یجنزکس رابرع .یدشما ممعت هدهدنسهرآ راب مع یی انص سنازیب
 هدندنشن دم سن ازیب هدهرص یرلکدرتسول هداعلاقوف تایقر هد ونفو مولع وغوطهش

 دیفتسمند رلرامعم سنازم یعوح ر ندهیمالسا یاذلح یتح .یدرلشم | هدافتسا



 ۲:۷ هیعاهجاو هیسایس تایح «قهدم سنازب

 نوتسس كرابنا وب یرافلس ندرظن هطفوب یرارامعم سنازب .یدرارمشلاح هند زت
 تدخ .هب زا فشن كنار :مدرازاود ید تک

 هرانا «كمرتسوک هقلخ یرلمسر وب رارامعم . یدرونولو یرلمسر كناوذ ندا
 .هلبصوصخ ۰ یدراراپپ قلسدآ تما یلخاد اسلک نوتا قمشناط ی

 « كناسسع ترضح هارو هلتهح یراکدتا دع ىلاثم رب كنامسس ینسهبق اسلک

 . یدراردا مس رت ین رلمسر كهنعاو كل رکلم كاع م

REمتع هله زا و هبمومع ا یک یراکدسا اشنا اتسلک یزلرامنعم سن ]اپ  

 هدندنفرط راروطارعا رارامعم هدشاد رصع ی رب نوا .یدرلردا اما "ایر

 شلا ر یصوصخ هررامعم راروطارفا لاس ودك ام . یدشلدنآ هام

 . یدرلرر دتا اشنا رلبارس یکی و ییمعت یرلدمعم سا ایداعم « رانعرب دروک

 ینابرا هسیفتعیانص سوطنکوریفروب نیطنطسق « نوهل ماع هلا سویلیساو یجنرب
 .یدرلشعا هام اکاد

 رب قلشارتلکه هد رل یاست از نوجا یتیدلوا دودس هحاسلک قلشارتلکیه

 «هرلاع وا ین ر لهنا راکتعنص ا نونو ی رلشارتلکیه سنارب . یدشمهمەدا

 .یدرلشعا رصح هناکوکحم یشید لىق « هرلهع راباق

 هل مر" تعنص هصش قرتم كلا ET حیانص س اب ا

 یسل زاب لآ هلى رلهع راباق هدابز كا «مسر ۰ .یدن رابع ندتسازوم ی ہوم ۳ 0

 .ازومو رامسر یراراود نولو كرابارس هللا رلاسلک .یدریاتاللوق هد رار وتاينیم

 نامز ییدتا روهظ یسهلئسم یر واصت هزعا طقف . یدرونولوا نیز هلرلقتس

 هنیرزوا كرازیوصت یهدرلاسلک «شمروک ررض هداعلاقوف ندنوب قییازومو مسر

 نامز ینیدولوا دقع یساحور سلم ۷۵۵ ققح ۰ یدشملکح .هن ادان "الماک

 ندنارفک یراق هنسهیساسا ماکحا كزمتمالس یسههورکم تمنصمسر » رلسویقسپ

 هعاماشلاح هد رزوا راراود راماسر نامز وا . یدرلشءد « ردلکد یشر هقشاب

 تازا هدیمسق ر «راشلوا لوغشم هلقعاب روتایذیم « راشعا احتلا هرارتسانم

 .یدراشمشا غوا هل رامسر

 هفاک كنع انص سنازب هس رزوا یت ولفم كرلنان ولو هدنملع یر واصت هزعا

 یراراکتعنصق-ازوم هلا رلماسر قترا .یدشمالشا کنلوروک قرت رثا هد



 یوم خیرات ۳:3

 . یدشلدبا بيرخت ندنفرط راثبال هرخ الاب « شما ماود ردق هنطبض ندنفرط

 ررک و یغلشاب نوتس رب هدهف وصاپ |

 ىدا رلاساک یرلزا بسه كا كس رامعم ساز
 ۶۲ راسب ۳۳2۷ سوم 2 E ,یلسا رکو « یرایعم

 س ازب نوجا یرلقدنالبوط هدرلاسلک اغاد یلاها

 ین رللخادهدایزلا «رامر و تىما هحردوا هس راف رطشدط كس رلاسلک یرارامعم



 ۲ ۵ هعامحاو هیس اس تامح «قی دم سناب

 ردق هبحلک هنرود ناص لها . یدشعا ممعت رارئا یراقدلآ ندراساتو یسا

 هلیصوصخ . یدبا یابی نوتبسب هنیرر, یللع نیتال هللا رایل سنازس
 . یدرلشعا ترچاهم هانناسا یمایدا سنازب نونو هتنرزوا یسالبتسا كرلیلن اع

 هدیراتآ سنازیب نامز ینیدنولوا طبض ندسنفرط دم ناطلس حاف هینیطنطسق
 راششاه هل روصوشیماهدنان و هنلعءاس .یدشعا لاقتنا هالتارار هل راغلم

 .یدشملیاتمدخ هغمالرضاح یهاشارود كرهشار هلساهد ندال هرخ الا شما
 هدررود و« یسعا لیوح هقرش ین راتاب كنراروطانعا امور

 ارقا را سا ناوشو قرش یلدا دص كافل ر , 0 سال ونادص
 هسرژوا یساسات هدقرش كتح اب . ید تماح یا و قالرا ن وجا یدانص

 ك رایلامور هنیراهنارورپ عییادب تایسح كرانا شا قوفت رلینانوب هدقلروطاریعا
 كو و ردقهامزوا هس رزوا یییدصآ كعلناتسرخ .یدشمهمهداهبلغ ورد رب ینایس>

 هس رزوا یراکفا نانو نالوا شلاقشمشو وا ییالوط ندنسالوا دوحوم كرکفرب

 رصع ییا یاو یاهد كراس . شلا ارعا ردات ب یخ تام کک
 باج ینهحوت كقلخ راروطاربعا . یدشلوا قفوم هنعادا تعنصر یی هدنحما

 قرش و نانو  تعنص و . یدرلشلا تمدخ هداعلاقوف هنسقر" كتعنص نوحا

 هل اینالد یوم كرلاسلک یناسح نانو .یدشلوا لصاح ندنهمشلر كنناسح

 هدنلخادمات كنهآ یتابکرتو رظانت كراربوصت ,هدننیمأت تدحور هدننانس زت لخاد
 هد رله رق هسا |یلاسحق رش .یدشمرتس E ا هدقسازومهدهلسرومص قمر دن ولو

 هدنمنصو هیفامعم.یدشل | ارج این ربات نوتوب هدننیزت هل رامسر شوق و ناو حكرا هبقو
 مدق ناتو یرا را سنازب . یدا هدقلوا دومشم هد یر كاکلتسر تب

 نالوا بارخ ندضرا کرج هلصوضخ .یدرازامسا ندنراز ول

 مانغرر نوجا یراروطاربعا سنازب یرانوتس فر رظو نیز «یضاقا كرادوبعم
 كسرلروطاربعا سنازس یرادبعم فرط كعدق نانو . یددودعم ندتعنص

 باما نوجا اشنا ینساسلک هعفوصایا الثم . یدنا هدنمهماثم یعاحوا شاط اتداع

 ۳۳ راک ندرلدعم ورا وح یزدد رلهطا یمظعا مىق كرلاوتس ندا

 -رالب وطه هن ططنسق ین راثا سفاا نونو كعدو ناتو راروطا را هقشاب ندنوب

 رلتننال كنهبنیطتطسق رارثا یبف و نالوا ییانص دعا كعدق نانو . یدرا



 یوم خرا ۳:

 ۱ تسها هحرد وا هب هرس رج نونف «هرزوا قلوا یثتسم بط ءرلسم أ ارب

 «ندننادقف كکلرور تقیقح هللا قیقد سح هدراباسنازب هدو .یدراشمهمر و

 ندسسو .یدشلکیراباندنسام ولوب هدابز كنم نع كما قیطت هب هر د راکفا ی ولء

 هلرلرکف یایخ ماطر, نونفو مولع .شلدما دع قلزسداقتعار انداع یتیقدت كتعبط

 هدنسهب اس یقسلت محرم نان را و و كراپ رع هسا تط م . یدشلدا جم

 هخدلوا رلءاسن ازب هدرارصع یجندرد نوا و یحنحوا نوا ۰ شمالشاب کما قرت

 1 : یدراشمرتک هدوحو هیمط رام | مهم

 د زا ناسا سل نتا ىز
 . یدشلا ممعت _ هدنس ماوقا ناولو هدنابسانم 5 1

 كقرش هدنرود هاشا كناسدا هلیصوصخ .یدشلوا یناسل ابدا هدقرش یناسا مور

 به نوح اكمهلکید ین راملعم نونفلاراد یرلحنک نوتو بوسنم هنسهفلتخم ماوقا

 "لاک هدننس ماوقا ندبا لوبق ینفلنابتسرخ مور یرایهلا اسیلک .ید راشلک هسنازپ

 راشتنا هدایزكبیرارمش ماوعو رعش هلبا هند تاسدا هدراسور اذک.یدشللا ممعت

 سنازب هدنس رابلاسامور هدعب «رلشعا هجرت الوا یراباو رلسور .یدشعا

 ۱ ۱ . یدرلشلا تمدخ هنمیمعت كنتامدا

 راغلب . یدشعا ذوف هدرصع یحزوقط هدایز كا هرارافلب ییاسدا سنازب

 سنازم نامز یرنقدشدقلاق هند قللارق ر ران ی هام و راذآ یررادکج

 سولساو ینکا ء تالاب : ید رلشلا بلح ت راتسم قغوحر ندنساملع

 ر 1 10 مور ا نامز ییادتا وم یتفللارق راغلي
 | قفوم

 را كنتاسدا فار نوحآییدالوا یاسداو نانبل كراب رص
 ینردل وا جا هسذوف نئال یرلفرط برع كناتس رص طقف .یدرلشلاقعبات هداز

 ۱۳۲ داسدا ینازب ..یدشلاق شورعم یرافرط قرش هرئات و نوجا
 ۳ دا و اذک . یدشللا راشتنا هد رلیرص هدرصع ینکیا نوا
 ۳۲۲ نازب هلتسهطساو رایلیزوس هدرلبرع یخ ۾ شا ممعت هدهدناتسجرک,

 .یدراشملواقفوم هقیقدن ین راب اتک رادهتعارزو بط «هفسلف ران «ین-هینفو هسدا

 گرایلسنازس زکلاب . یدشمهعا راشتنا هجرد وا هد رغ یایدا سنا زب



 ۲ هبعاتجاو هیسایس تایح «قیندم سنازب

 ٤ یدک هلال لع هح ربآ «شمەعا لاقسا هب هب د مولع کلا هفسلف نامزوا

 . یدراشمالشاب هغلوا لوغشم هلبا نوطالفاو سلهوطسیرآ قترآ هدراءلسنازب
 هحردوا یتسهمفسافقیاقدطقف «شمالشاب کا حاضبا سویطوف لوا كالا ین وطالفا

 هسلا هدرصع ىج رب نفت ىلا حیجر یسلهتوطسب رآ هحیتمهدنا اردا

 سلهتوطسی را هدسولاتا سيلا و «شعالک [ هنافقاو تیاغ یتوطالفا سوللهس

 طاس را و نوطالفا «هدن .یساملع نئازب نامز وا :یدعع ولو هدا دوو
 ین دل وا هی رخ فرا را: یدل ا هعقانم سدا یرارادفرط سل

 واتس زآ به یرلعفادم كنىد نوجا ییدلدنا دع یوسولیف اسلک هدهدقرش ۳1

 شونهنموق سومسکلآ یحرب روطاربغا طقف , یدراشلاا مازللا یخ راکفا ۳
 شمشقلاق هغلوا عنام هناشقانم و رد ا ناس یتغیدلوا زواحم هسد كتهبفسلف تاشقانم

 .یدرشجا در لک ییهفسلف ی اغ هشدمولع هسیا هدر صع ینکیا نوا

 . یدشعا دوش ههشد دن اقع هس هفسلف رار

 مولع

 هدنسهتس ۱۰۶۵ طقف . یدشلق مورح ندقر نوت س هس رزوا یساع ولو

 قوقح ۴ نان ولوا سپ رد هدب ورډ هلا هرن طنطسق زکلا هد رصع یتا

 هدرا رس كقوةحبابراو یسالوا لاور راحود هدرصع وا كن هبفسلف راکفا

 قوقح هنرزوا یسعا سسأت یتقوقح بتکم هبنطنطسق كسوخامووم نیطنطسق
 كوص كعغلروطارعا ندرصع نیز نوا ند تماشا کما فر هد ییصح

 .یدشلدا رشن ر را مهم ك ن راد هقوقح ع ردق هس رانامز

 . یدنرابع ندناقبفلت فرص رارا نالیزاب هدنقح هراس مولع هدرابلسنازبب

 ر سامزوق یه ردنکسا .یدشلاق دودح تیاف تيه ع یالوطندن راشتناكفلن ایتسرخ

 تزدو نوزوا كضرا ةرک هدنرتا و ۰ شما رشن ( یسایفا مغو وط نایتسرخ )

 یا هل اشا وک یتغیدلوا طاع هلاوصر یرولب یفارطا « ترابع ندهحرایرب لک

 الا ناس ی راقدلوا كرحتم هدنرزوا اوهو راز دلسو

 قر هدهلیه وهبضایرمولعن رامز یتا دل وا لصاحیزرود سن اسه هررب هدرصعی وا

 هس هط او رلب رع كرك هو غوط ندو ضغوط كرك رایلسن ازب نامز وا . یدشلا

 ع نارا هدرصع یحنج وا نوا الوا . یدرلشمالشا هققدت یراتآ نانو سا

 .یدرلشعا قیقد یسویملطب هلا دیلقوا هدعن «ییته



 یوم جرات ۲۳:۲

 سونابنبتسوژ یحترب «تاذ ندا رامشا هدایز كا هلبراعشا اسلک هدرلباسن اب

 ۱۳ ارا سوک سم هل ا اک و صاعد .یدنا سونابور نلک هقتنامز
 . یدشلو تربهش هللا هموظنم ینردزای هدنقح مه ترضح هدنساسا یسهرصاح

 رار هلکنود . یدراشمرتسوک هدرهموظن وب ین راهنارورپ ددجت یکف رایلسنازب

 . یدرونولوا مار یرلرمش یقلنامرهق هرزوا یناسل ماوع هدنرافرط یل وطا |

 كرد كى

 هفسلف هدرلنامز وا . یدشمارغوا هسرئات كنامز هدهفسلف هدرابلسنازب

 قیمطل هفلن اتسرخ یع را رکفنو و رلف وسوالف .یدشل رآ نوتس نم

 دی ۱۳ داتسا هترزوآ هک او لقع ین رهنسلف ء راهمشدقلق کما
 ۳ یدراشمرتک هس راهحرد فوت ا داع ی هفساف كرهر دا دانتسا هنایداقتعا

 .یداهدلاحر شلوآهفسلف نامز یتیدناباق ین :دتکم هننآ سوناشتسوژ:

 كن هعاحا ته بصعتم و یروهط كاابصحم كمسالق هدرصع یح زوقط

 ۰ یدشعابوا قودر ی نوجا لیصح ینیسهفسلف هم دق هنمزا هسرزوا یازهما»



 . یدشلا اطعا یامولعم حبك كا هدنقح هیفارفح لاوحا « شما دیق ورغوط

 .ندنرتا و سویوقور, . یدا زناح یتیمهارب كوبوب یر كسویبوقورپ ندیبسوب
 هدوجو اهد رثا ییا همان (اطودقه | ) و ( یا اشنا كسونانتسوژ ) ادغام

 .تهافسو قوذ كس رلیارس سنازب هدنس (اطودقه | ) هصاطا .ید ر

 .كسونونور .یدشطا روصت.یترلاح تفع رام كرا روف ۲
 .یلهنطنطسق هدارک وص اهد ,یدشلردتاماود ندنفرط سایتناغآ هرخ الاب یخ رات

 :اقوممسسوطقالیفوت هت ۵۵۸-۵۸۲(۰) هننامز سوس روام ,روطقهتور یوردنانهم

 . هدرلملس ارب یدراشجا دبق یاعوقو نوو ردق هتامر س وسلقا رهه هد سال

 ندرود وا < شما ماود ردق هننامز سوسلقارهه قمزای رات هرزوا 2 زرط

 طیضو دق ثداوح ةزروا یا ماوع « جوز هللا هاحور راکفا ًارابتعا

 ور ندنفرطسبآ و ییهک اطنآ ۱ یسح ر كا كرلباثك و .یدشلدا

 NE سوالەكر ز وو یدشلا قر هغ ږلوا هدر ىج زوةط هبخ رات تاس دا

 ندرلبهار هدهدننامزسوع و رب وق نیطنطسق «شمرتک هدوجو همانعیاقو ر یوم ردق هنسهنس

 _سوروفەكي قیرطب ارک وص اهد .یددلر دتا ماود ردق هنس هنس ۳ ندنفرط سیئافوهت

 ند اا ترضح هدسول وطراماه ژروژ بهار هلا ( رات رصتخحم) 3 ردق ۰۷ 1٩ ند ۲

 1 یدشمرمتک هدوحو یو رات ر ردق ۸ ۲

 .هدرود و . یدا یرود رلن هنموق « رود ینیدل و جاور هداز كأ کان هی رات را ]

 ىج ر 4صاخي و كنم هلاع لهنموف «سوس هر ر سوروفهکم رازهج ندروطاریعا نادناخ

 ۰ (ساییسکل 1) كنان یزق كروطارعا هلص وصخ .یدشمرفکه دوجو یخ رار تایل آ

 سی آ و ثالذکو یرارئا كسوطانیموقآ ساطهکسنو سوماننک سی آ و هلا یرثا یهدنما

 نی رام كا كنس هبخم رات را | سن از ی( همانعاقو) كس اقءاغ لئاخم هلن سورا وز

 ۰ یدیا دودعم

 رەش هحدم یییدن ولو مور ندطات را هلا لاها تابح یناسدا سڏ ازم

 .كرلرعش نالب زاب نوجا لصح بارا .یدشملیهدنا فاشکنا زا كب عیطلاب

 . همش وص اا ( سوم روق ىلا رفآ هل زا ۰ یدشقاعتم هب | س و هارس یحوهم كا

 1 دف Cı یت رلب رح سوسلقا رهه هدسونکرو یابد رم ا ) یسانتیساک

 .ماوع ر لا 3 شلدا تاعر هب هع دق تاغ به مال تا زرط كرلرعشو

 هد هبفاق و « احنا ساسا ام فورح هدرعش هعالشاب هسداشنا رلرعش هلیناسل

 ۰ یدشع ولوا تاعر

 ۷۱۰۹ 4 دلج «یروم مرا «قیفر دا



 یوم جرات ۱ ۲ ۰

 یرلما ماود هتکم و كرلکاحو كرارهنون هلبا رلناقووآ . یدصوصخم هنایصح
 کما ممعآ هيرو لبصحم هدنفرط یه كغلروطاريعا هبلع ءانس . یدیا یروح

 سیددکوت ۰ ترقواه «سیافوتسب رآ ۰ راد ه دوس زهه « رهموه «شمالشا

 كنسامکحو ابدامظاعا نانو یکخراتولپو سیلهوطسیرآ «سینهتسومهد «نوطالفا

 كنيلاع لیصح هیضایرو قطنم هلا نايب لع ۰ شعواوا حاضیا و تئارق یراآ
 .یدشلا لکتن یتساسا

 رلکک را ندلی_صح 3

 دفتسم هدراسداق یک

 ندببس و «رلشلوا

 رو لیصح رایلسن ارب

 راس هلبتهج هب رکف هم

 بسک تشافیشراقهماوقا

 هدسنازب . قدرا

 هککدتا دیازت تافلأت
 ناسا هد ملکیت ا

 ٠ را ك سلا ندر 7

 نو ا ( رصع یجنچوا نوا ) یسهچراپ هشوکرب

 هماوع ناسا ۰ یا ( ردهدن وياه هزوم)
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 كا هرزوا قلوا قفاوم

 یو هسیا راررح رکید . یدشمزا یز سوطههک وریفرو نیطنطسق هدایز
 هدننامز رلنهنموق قاتا رود كننایدا سنازب . یدراشمروک هنایماع تباغ

 رلهلک ینجا دنا شلدا قیقدت یاسل نانو یسا هدرودو . یدشمالشا

 نحو : یدعملآ رلهلک قوح ر ندنناسل ناتو یسا هنر ؛شلراقنح

 ۱ . قدرا نوتسن ندنررح ناسل یملکت ناس سنازب

 هضفاحم ین راثا هدخرات هدایزكا یربرح زرطو تانعنع كنلاع هعدق ةنمزا , ۱
 لئیطسلف یک كرار یرارفس نوتو كسونانتسوژ . یدشملیهدیا

 .یدشفلا هملق هلیتاعرفت نوئوو ورضوط تیاغ ندنفرط سویوقورپ
 یاعوقو نوجا یندنولو هدنرارفس برغو قرش كرازىلەب سوموفور,



 ۲۳۳۹ هعامجاو «سایس تایح «ییئدم سنازیب

 ۶۱ یواح ییابترم ۲۲۰۲۷ « (یساعانود هصاخ)رب بک ندلیفماپ 4۰ هلا نومورد ۰
 با اعانودوبو شملا تکرح هللا (یساعانود تیالو)هدر, بکر ندلینماب ۱٩ هلا نومورد
 . یدشلنا جارخآ ركح لی 8

 لصاندسس و ؛یدنک نم ندهفاتخحم رصانع ینلروطاربعا سنازب

 یامدا و مولع <« یاداعو راکفا سنازب كرصانع ناموا یاو 2

 نداراهتناندنکلیدنک هصافعابو ایک طقف .یدلمتم یسما ارحا رثأتر هسرزوا
 نیمأتیمردتبا ماود ءدنتلآ كنرنیع یوو مولع هبا تاداعو راکفا .كلشيشك
 سابتقانداسلک هدهحردینب دلوا هد غی رکف هر سنازبرارب هلکن و .یدشلا

 .یدیا هدنلآ كرلنالوا یربغكنابهر هدایز لا برو لیصحت . یدشمهمهدبا ضیف
 بهرابتکمرکید طقف ؛یدراشمریدلاق یتسلاع بتکمهفسلفیهدهنن | رایلسن از اعقاو
 .یدشما لدبت زا ك.یتیهام كنهسرتو لیصح ندسس وب ,یدشلدا اش |هلیلاحکسا
 یا ییساسا هدكنو .یدنراع نیکی رک وا ناسل لع هللا فرص هدایزكا ءلبصح

 هحرد كوص هدهنایصح تط انک یدررتک هدوجو قیقد ی رانا كرلغاۇم

 كعا زا هدف رعمهمعش وب رحنک قوحر ندهسع كلاغ هصاخحا ایر و تسما

 قوقح كن (امور) و ( توری ) « ( هینیطنطسق ) .یدراریلک هب (هینطنطسف) نوا
 لاوحا ورغوط هنرارود وص كسنازب طقف . یدا روم تیاغ و

 موزا هسا فرص توقر هجردوا كغاروطارعا هیناعنورو هرکنع
 تصرف زا كب نوجاراهسمیک كجد لاغتشا هلبا نونفو مولع کید لساح
 هلیصوصخ ۰ شلازآ یددع كرلنالوا لوغشم هلا تادا . یدشمرتک هدوحو
 ارجا رئاتر رضم هنرزوا هرکف تابقرت رهلداحم نالساب نوجا یربواصت هزعا

 راهاخبتک «شعاپاق هیملع تاسّوم راس هلا ىلع تتکم یهدهنیطنطسق .یدشلا

 یصوصخ اتداع هلس قوقح ندا قرت هدایز كا هدسن ازب یتح «شلدا بیر

 تایبدا ندبیسو . یدشللق هدلاح رب ىلج فرص قرالوا مثاق هنماقم لیصحم رب

 لصاح ءاشا رثا رب رارکت هدرصع یجنزوقط نکیا شلک هنراهحرد كعوس نامه
 (اروانغام) رارکت یلاع بتکم یهد (هنطنطسق ) هلح زا . یدشمالشاب هفلوا
 « تيه 8 «٠ هسدنه « هفسلف هدایز كا ہد و . یدشلدا نسسأت هدنارس

 هدنیطنطسف یجحنزوقط هقشاب ندنوب . یدرونولوا لیصح قوقح لعو هنسلا لع
 قوقح مع هلبا هینید هعدق مولع بتکم و . یدشلا سبا تم



 یوم خیرات ۲۳۸

 راروطاریعا .یدنرابعندرازیلکنا ایوواسدناقسا نلیدبا درط ند راتکلع هترزوا

 نوجانمات یابح سوق و ردفا یہ .یدرلردبآ داععا هح رد دل وص زا و

 یهدنکشاكنسوباق هدیرکبد «ییوک هدن-هطوا قانابیرب :یدردا داععا هش يا

 .یدا یرلرکسع غناراو

 هدهدنص وصح ب رج نفیکینیدلوا راحود هطاطحا هلب رامتعا تالکشت ودرا

 یمعل م راماکحتسا هدسامز را | ۰ یدشمالشاب هکمرتسوک یادت را ا كوو

 رلنمشد ندا السا هغلروطارم | ارد ۱ هدنوحا ینلداملقم E ۰ رویدا

 .یدروس ولوا كاسا ناف

 ودرا هداعان ود نوجا ینیدلوا قوحتیاغ لحاس كنغلروطاربعا سنازب ۳
 1 1 E "ما ور

 یر .یدشل را همسق کیا اع اود .یدا راح ییساو تو هدنسهحرد 2

 نوتیلساو ) یماعات ود هصاخ .یدا یماعا ود تالو هدیرکید ءیساعاود هصاخ

 هناسر جیلخ هدلاح ید وا هدنسهدنام وق 2 (سوس راغت ورد) لاربمآ شاب (نوع ولب

 راخرامرو" و رژ رطیس هد( نوع ول» نومامه ( یساع اا ود تالو ۰ رون ولو

 2 FE E ه روس ها یک د راهطا هجا و هد رمه زکد ی ایت ینادلوا هدوم

 كا یراضحا اع ات ود ۰ یدروت وا را حب هلاح رقم هد رح تقو زکلا «رروط

 (الاطا .هیلاطنآ ) زکلاب هد(اید زی) الثم .یدا داع هرلتکلع نالوا یامل هدایز

 . یدشم راقبح ا 1٥ ۹| ناک

 VIS ۰ یدنرابع ندر (نومورد) یلکه روک هرص ینا یسم برح كرل اسل ازهب

 هقشاب ندنو .یدروولو یجموطهدنوجما یور شتا و یرف ه رم ۷۰ 6 یکهروک ۲ ۰

 ندرلسور فرصینابترم «رل(لینمای) كایشک ۱۹۰ : ۱۳۰ هللا ر(دنالهک) هدتماسج فلتخم
 1 . یدراردبا برام ندنیقایو قازوا رلنومورد . یدراو هدرا(ازوو)

 نيست اماع تاکرحو تازبهجم «شلربتک هدوجو رلب اتک لمکم نوجا یسه رح سنازب

 هام رای برخ راز هل رلیک تراجت ورعوط هنرلنامز طاطحا كنلروطاربعا . ىد لدا

 لاها یجیک .نریتک هدوجو دارفا هلتمومع هنئافس سنج ییاره . ید طا لر هدى را

 . یدشمالشاب هفلواراچود هنافلت ندنناضرعت كرلناصروق « هغلازآ ندنزو یداصتقا نارح

 هد ۸ و رافغ ندنرلن اصروق هوئنح ىح ۰ یدشمهل ربا هدایز ك قان اصروق هدر هرص وا

 هلص وصخ ۰ یدشلا امن یناحاوس یزا د را هطآ 0 شلک ردق هناحاس (تیمارادآ 0 دیمردا)

 وا كالام ه اع ان ود وب وب كا ردق هنامز وا هحنلوا € هرازکد هدرود و یسا:انود كيدو

 سنازب هدننامز نو هل یجنتل آ ۳ هده تصر نود هج ه رح وق یموکح سنازبب نال

 یواح یاست رص ۲ ۶ ۵ ۰ « نوجا طض نس هطآ (دب رک ) و هل ۰ ىدا لتوقف تا یساعانود



 ۳۳۷ هبعاحاو هیسایس تایح «یفلدم سنازم

 ۔وق قوح ر هدقلروطارعا .یدشلا هدافتسا هدتیلص لها ه ا ندن رلت راهم

 :ساقوف . یدشعا سولح «یروطاربعا تحت یراقوح رب تح «شمشت رلنادنام

 ف أنلاعم : یدا را ناه كلل رکسع هد را هلن اع ضع یک سونهنموق 7 سافود

 * ندلاح و راروطاربعا کا کیدا هلضف ردق وا تباقر نسح هدر رللارنح ر

 ر كراش واغم .یدراردبا دالا هطساو رب نوجا نما ین رت تک نهدافتسا
 باطل طانشنا هقشاب ندنو . یدیشک هعوقو قرالوا یەت راها رخت
 . یدما هدنجراخ ناکما قلا یک وا تکل رک امغی هدتققح هدلح یشدلوا دوحوم
 .یدرارولواقفوم هنیمأت هلراششخ و رناسحا اک | ینتقادصكرکسع راروطارعا

 .یدرویلس ال آ یکواكنلزسماظتناو ردق ه هجرد رب یسهیعفادت تایر كغلروطاربعا

 ند ( سوروط ) طخ و هکیدشلدیا سبسأت ینارفلت شنا رب هدرصع یک هلجزا

 « رالشاب ندنسهملق (نولول) هدسوروط الوا طخ و .یدردنا دادتما ردق 1 هبنطنطسق )

 ندنرهمت (سوییعل وا < یغاط شیشک ) هدهتس روز و (سوییکرآ ۴ زکجرآ) هد(یرعیق)

 .هزتوآ) هد( سیلو وس رخ ۰ رادکسا) را و زودنوک هحیک هدنارس كروطارعا 7 2 0

 ندرلدودح هدنجماتعاس چافرب ءراردب | دصرت ین رهلوق ا یکه دنس هس (هجیلماج « سوت

 . یدراربل آ ربخ

 اینک ك (هاوژهغ وف « یور شا نالوا دودعم درب رح تاآ مهم دا اذنک

 یهدنمان (یسهرادا كنلروطاربعا) «نیطنطسف ىج دپ .یدراراتوط یزیک هجرد كوص هدین

 .ىدشملا حاضیا یدازوا نوزوا یتکجهلک مزال یشازیک هلتروصه كننابسکرت شد هدنرا

 هني رل يدنک ن امز یراکدتبا لاّوس ین ابیکرت كشت ۲ وب رلموق ینجا «هروک هنسهیصو كنيطنطسق

 همم هد نساع وطیزیک ی رارسا طف «ییدرو رخ كرلکلم هبنطنطسق یجن رب یابیکر كن و

 هنغز دا.شالک ندنقمقدت نان ولوا ارحا كوص كلا a ۳1 هکو لاح . یدکح هثلب وس ییدلبآ

 یدنرابع ندداوم یهننجر هدرو « نومو: نیر وک کا 0 هلح رهک هروک

 دو ندهفلتم للمو زهج هلا هس رح او و تالآ یکوب هتشدآ یسودزا سنازبب

 ندبادلارتشا هرارفس مومعلالع . یدرولوا غلاب ه یک ۱۲۰۰۰۰ یقتجنآ هدلاح ینیدوا

 4 رلمهت نونو ایرشکا . یدبا هدنسهدار 0۰۰۰ : ۳۰۰۰۰ یدوجوم كراودرا

 . یدرینیلآ هنتلآ حالس رارکسع یهدرا (مهت) ضمب «زامآ 1 هنتلآ

 یراوسوهداس .یدشمالشاب هغمالافعض هک دنک یرصنع مور هدقلروطارعا

 وا . یدرلشمراقبح ندلآ یت راه روطاربعا *یخارا قرالاق هدنجا جروب

 هغع ازاقق وفل هجا رصانع هخامال آ هنتلآ حالس ی راو کسع لم «تم e نامز

 .یدشلاقهدنلآ كراركسع ینجا یناردقم كتم وکخ رابتعا ندح را وا -یدشمالشاب

 یسالبتسا نامرو ینعب ندرلغاب راو فرم یزکسع ناو (غناراو) كروطاربعا تح



 یوم جرات ۲۳۹

 -ریدنول و رابراوس نلسند (تیزهارط) هج رآ هدهدندودح ناتسب یع یک یی دلبا کھو یبلصا

 . یدعونع یسالآ توشر ندیلاما ك 2 (دوعوم طایضنا باطن دوز یدربلب

 لوح وکو اروا <« كوو ران و ۳, یدردا نیش را رکسع ینجا ینتشکا تك ودرا

 هدن ران اسل ASE ۰ را ردیا لش را همطق هدنتسعم كن راس ر هلسق یدنک هلمات (ایره هه)

 یراروسح كا هدنجما رل رکسع و ۰ یدرلربشاط ی راحالسو ی راهسبلا لس 0 راردبا هدناموق

 . یدیا راغایراو

 یسهریزح هش ناقلاب هدعب « ه ( هینیطنطسق ) الوا یرح لوصا كرل لسن اب

 یزکد قسامردآ هدی رزوا

 وط هدنلوطاتا ۰ هب هن وط هلا

 تارفو هنسهلسلس سور
A1 

e ê ۰ ۰0  
 : گالام دوحوم ردو هرس ۹ص وح 3 تر

 وا اشنا هدنلخاد همیسح ایوب

 دنتسمهرلعق وم مکحیتسم ان ول

 یدودحبرع هصاما .یدا

 سوروف کینو سادراب هوب
 هداملا وف ندنفرط ساقوف

 ( رصع یجعوا ) رلسور هد ( ره هینید )
 . یدشملدا ارحا تامكحت

 عقاو قسم ك نوجارلن | حلص لاح < رون ولو رضاح هل رح اعاد یرلمه دودح

 درت هلقلدرآ عدآ كسب ترد وا ندنرکیدکی امناد هوب دودح . یدرولوا

 اغ « ریلی ردشنکد رب هدنوک ترد نوا یه رهتسوب و . یدرونولوپ یراهتسوب
 كرابلسنازب ۰ یدرللبردنوک هفشک هنلخاد کلام نمشد نوجما ینشک كنمشد

 نلیدا ارجا هرخ الا هلبا یتانمنع امور یک! به یراشبلا قوسو هیبعت نوتوب
 راروطاریعا هرزوا كنا اوتحا الماك یابرظن وب . یدبا دنتسم هره رج هبراح
 .ید رلي و وجو رلو ۳ راد ه هس رحل ونفو هب هبنعآ ندنف رط

 هدنیمزوب ساقوفسوروفهکین «نیطنطسقیجشدب ۰ نون هلیحنتل | سویی روام
 زا .یدلمکمیمهرح تالا كرایلسنازب .یدراشممتک هدوجو رارثاقوحرب

 .یدبا لوهج هنسرانمشد نوتوب ینابیکرت كنیراشنآ نانولوا رببعت (یعور شتآ )
 یهدماکحتسا نف .یدراشع ازاق ترش هدایزكب هدضرعت هبهمکلحتسم عقاومو عالق



 o) هيعاټجاو هیسایس تایح ءیبندم سنازیب

 یتیسشت ویظنن كنیضاراوب نیر و یمان (صاخ)ینروطاریعا "یضادا ایرثک |
 -اریعا*یضارا .یدرلردنا مشت (رلهمانما «راهوون) قوح رب راروطاریعا نوجا
 ندرلندا تکرح هدنفالخ هدقعنم ٌهلواقم یک ینیدلوا راح یتمیق رب ناعم هبروط

 د هرازقفد نالا (هرکسع تالحس) هزوک دم ؟وخازا یدل و
 وا اما هلس هزخ هلماعم هدن راقح قح « هل دنا بصع الصا نامز وا ءرونولوا

 هتساش اهب ربع تمدخ هس طقف ردنا لاقتنا اترا هر وطاربعا ؛یضارا .یدزاما ول

 هرزواكلدا افا یسهنیمم طارش قحا هروک ذم *یضارا ی .یدرونولو قلعم
 ر الق هدنسهدهع كصخش رب

 هكرابهار«رانکنز .یدریلس

 ناع ییضارا و كرارومأم

 * ضارا یدا عونع یرلالآ

 رلنالوا بحاص ههدوک ذم

 - نهج و هحلسا هدرضح تقو

 تقو نت نالوا كلام هیروطارسعا ؛یضارا . یدرارردنولو رضاح یا

 تالآ نوجا قعآ یور شتآ

 ضعب ایک | .یدرونولوا هرادا ندنفرط تموکح هدیسخارا «ریلآ شاعم هدرفس
 یکوب هرولواعقاوءدیراقد ولوا وفع ندتمدخ هلبط رشكمر و یرکسع لدي كرلمەت

 ء ضارا .یدرلردا كارتشا هدرلرتسانمنالوافاعم نده رکسع تمدح هب هس رح تان اعا

 هدب راضعل ۰ ۰ هدرا( مه ) صع .یدنا سو تباغ یرادقم كنه روطاربعا

 اهد . یدنکم ندرلبنمراو راسنا ربا « راد سع دارفا یهدرا(مهن) ید ردق ۲۰۰ ۰

 صا یو راروطارسعا . یدراو رکسع ندتلم م هدنسودرا سل ازم یسویعوط

 . یدرازامروط یرک ندکمنا لئان هبنام كوو كا یرابینجا « رازمتا هشيدنا
 یمظعا مسق كنرالارنج سنازب نشبتب هدرصع یجنرب نوا و یخ وا « ی زوقط
 رلب عو رلکروت «رلوالسا 6 ریتم را هصاا هدنحما ك ران و 3 یدلکد مور لصا نع

 ۰ یدرلرات وط عفوم 7 كوو

 هقرف 5 هدزعامز ا" داع (مهن) pA ىدا la) ۰ مه ) مانژزج كوبون كلا .هدودرا

 رو اط . یدیا (روناط ءامغاط) یاژوزج هیبمت كنهداس . یدردق یسهراد ودرا لوق رب ايو

 . یدئرابع ندیشک ٩۰۰ هرزوا قلوا بک ندیحوآ ۱۰۰و یاب ۰۰۰ « یراق ۰
 فنص هدودرا رلیراوس ییهرزنایند (تقارفاطاف) . یدبا یلتوق اهد ًارظن هب هدایب «یراوس



 یوم خیرات ٤

 E E یدرولوروک هد( هبنطنطسق) هدایز كا _یهدیدو تنز راک ز

 ه (هینیطنطسق) به رانیکنز ناولو هدهیک اطن ] و هردنکسا ارکوص ندقدل آ ی رافرط ه روسو

 كنب رارادمکح هدیسهلج . یدراو یرلهاشاک و یرابارس مسج تءاخ داران و یدرلغلک

 هغافوس . یدراررک هد راهم هد رل هحیلب اق ی رل سوم زاب « رلرتسیا كا دیلش هننایح

 امور کسا «نامز یراقجهقبج

 تیعم یروس رب « یک یریاکا | ۱ |

 رادتمقو نرم «رارزکهلا قلخ ١

 . یدرلرییک رلهسبلا ۱
 برم لوصا و ودرا 0 ۱ 2۸22۸
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 یک. یدا اعا هد و ودرا

 ینلنادناموق هدنعوقو برح

 هدهعرد روطاربعا تاذلا

 هدهعرد داش . یدردا

 بو هللا یسوکیتسهمود ( سلوطاما نیم ) قرش نامزوا هسرولوا كجا
 یرلکشسهمود یلوطاا و یا مور «یسویعوط اهد 4 وب کش همود (سوم ز دس)

 ا( تماعز هه یتسع الما ) اساسا ه كع تیدخ ,یدزارذبا مدهعرد

 یسیراوس سور هدرصع یج وا

 مسق ندندارفا ودرا یاصق كوو كا كنه ع تالگشت ۰۰ یدنسسوم

 ندهنحا كلاع فرصودرااعقاو .یدبا یسالوا بکم ندرارکسع یترحاكنمظعا

 لماش هناروطاربعا موم ههرکسع تمدخ طقف ؛یدلکد بکیم ندرلرکسع ناک

 . یدا یراح یلوصا هعرق هده « همام تیفلکم هن هدقلروطارعا . یدروع ولو

 ۰ یدنرابع ندرافنص یرکسع و کلم هدرلنوا کیدراو :قلخ فنص کیا رکلا

 هدوب .یدشعا باحا ا عفانم هفنص و نوا كعا لکشت ین یزکنسع فلص

 «رازالوا لخاد رامور زکلا هه هرکسع تمدخ . يدبا یلوصا ( هرکسع كالما)

 «یدرارولوا لخادیمهعم نوت وب روطارعایس و وط اهد هرلءهتمرا رل رع .راوالسا



 ۲۳۳ هیعاجاو هیسایس تایح ؛ییدم سنازیب

 نسوهنموف سنا وب روطاریغا هدرصع یجنکیا نوا قح : یدشلا بک تعالق
 . یدشعا وغل ینسازج مادعا

 هدلاح یرلکد زک هدنجما هرکتسدوروتسم رلنسداق رابک هدنفاروطاریعاسنازب

 « هناتسبرس تایحو ملقا هدقرش .یدقوزوب هدایزاهد ندنک هدبهیمومع قالخا
 .یدشللا ارجارئأت وسهن رزواهیمومع قالخایعاتحا هدرلل یعومع كنسلاها رهش
 زکلاب رل داق ناولو هدنایشحف که دهح ردوا

 .یدراریلی دنا موکحم هه و و هاوزا

 هنجاودزا كراههار هللا رلبهار ءاسالک
 كرلشيشك هلراسومقسب طقف ؛ یدزامالوا منام

 هلىسەچ وم زىق ر .E یدعونع یحاودزا

 تافو یور كسداق رب , یدمهدىا جاودزا

 طقف « ریلیاراو ههجوق رب ینکیا هسردا

 عورشم جاودزا هعفد یجنح وآ ارک وص ندنوا

 ال داع و هانک هسا جاودزا یدرد ٤ شحف 5

 كا كفلروطارسعا . یدرلبدیا دع تلازر

 .یدراراشاب هدرل ریش كوو یرلمدآ زسقالخا

 ههدرلنا ,یدمسقنم ه کیا هدرلرپش یک وب ییاها

 یخ اپ هدر را .یدنرابع ندماوعو ندرلنگنز
 - رعوشود یش ر هقشاب ندرخاف" ران

 ولردره نوجا قاوا لئا اکو . یدتلآ هرو قلوا یحاص هراب یرلتربغ نوو . یدر

 یار ,یراکدر و زن رک هتنرومأم 6 راربل ۲ هر دو یدراررب دلآ هزوک یطئاسو

 رلن و وا ابرشکا .یدرلریشاغوا هفمای ون ین زوک كقلخ هل راه ددو تیز « راربشبلاح هفع راقبح

 هک ارجا ا 3 كوب وب هن رزوا ماوع درهرتسوک قالرایو مشتحم ین رایدنک كرهریو

 . یدراراقاب
 .یدشلا ماود ردق هنکوص كنلروطارء | قاضارتحا هات هتل روصوش كراکا "

 ره> هنعفانم كنلروطاریعایت رلتورت و طرف راردا تور ج ادام قرابوص قلخ «راکا

 نامز یغیدلاق زسهراپ نوا تلود هنزخ ورغوط هن رلنامز كوص كدلروطاریعا . یدرازغا

 نیطنطسق یچنکیآ نواقح . یدرل شمالفاص قاجو هشوک هسد نیس هملدبا چ ی رلهراپ رلن و

 نولو ءا تەج| س نوجا قمراتروق ینطو هدنساش راق یسهدن دش تاجاهم كن راودرا ین امع

 . یدرلشمها تباجا ایمطق هنتمجارص وب كنیراروطاریعا یراکا سنازیب
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 یوم حرا ۱ ۲۳۲

 . یدکلام هتناواسم قح هدئاربم دالوا كکرا هللا دالوا زق .یدسسُوم هنرزوا

 ۱ جاودزا .یدشلوا لصاح قوةح تاواسم اعردت هدهدنندب جوز هلا هحوز

 یساضر و فالتئا كنيفرط نوجما جاودزا . یدشلدبا درجت ندرارکف سا قترآ
 هدعاسم ندنراسونا كرارق نلک هشای شا یعرکی سونابنیتسوژ تح .یدا یک

 هعوقوهلیساضر كنيفرط هدقالط اذک .یدشعا هدعاسم هنیراماجاودزا هدندالآ
 نوتس هسا نطنطسق یحشدب « شمراقبح هدرد یقالط نوله ینحوا .یدرلک

 ونک يه ندنشدالاق راقرف یسا هدنس هبعامحا فونص و : ید ا عنم

 یغناشآ روتانس رب الثم :یدشللا باسنک | ینتیحالص جاودزا هلبا هسمک ییدهتسیا
 .یدریلم هدا جاودزا ها ی سی رتقآ ر ابو یر ندهقبط

 یناروطاربعا لاحو طف ؛یداکد دوحوم هاروربنطو تایسح هدرلءاسا اب

 - آ هللا یسلاها هیروس . یدزاذوا عنام هیرلا هعفادم یشراق هنسالبتسا نمشد
 هعفادمهلدش لاک یراتکلع یشراق هنسالبتسا كرلسنار او كزاب ص یراولیوک یلوط

 نوجا یرلتح هاتف راردبا هامه ی یاها اشک | راروطاربعا . یدراردیا

 .یدراررتتک هدوجو هب ربخ اتم

 هرارابتخا هدقلروطارعا . یدشلارع سواءنتسوژ هدایزلا هدصوصخ و

 لادراو كارت و ؛یوراو«ه رخ تاسسژم یاس اهدو «راهناخاتنا «راحلم صوصخ

 جا را ی كل (مه) یراقد ولو «یرلر دمه ريخ شاه د یدا رک هخدلوا

 :شللا A هناخاتسا رب هد( هینطن طسق) سوت هنموق سویپسکلا .یدررو ولو

 . یدشلدا ووا هدرلماعم ههناخاتنا و

 ورايت رب هدهنططسق . یدرلنعربو تیمها ردقوا هرتآ هتیننآ رایاسنازب

 روطایدالغهد (هنططق) روان تسوژقح .یدقو یش ر هقشاب ندقربس ر هلا

 كراروطارپعا قلنایت-رخ . یدشمردتا عنم هدهيعطق تروص ینراشهروک

 روهطرابءدمقوح ر نوا قلروطاربعا .یدشمردشعالمردق ه هج رد ر هدینعیابط

 هکدمنا رارف ندرت-انم « راربتاباق ماساتف کلا یرانا راروطارعا نامر يیدتا

 راروطاربعا یلابنودک ام هلبصوصخ .یدرلزما تمحارم ه هنالاظ رپادت هدنراقح

 یشراق هسرلنمشد یلخادو یحراخ ارکوص ندکدلبا ناصر” هابماع ین رلتنطلاس تخ

 هدایز اهد تاداعوقال>ا هدرودوا .یدراشا رظن فرص ندنزارا تدش هحرد وا



 9 هیعامجاو هیسایس تایح «قین هم سنازیب

 نامز یرافدنولو هدنازرابم هدنملع تدابع هنرواصت هزعا راروطاربعا . یدرلشمالشاب

 تمدخ هنسیسأت كنرارکف هبا تدحو هدمه ءرلشعوشود نصوصخ كتا وع یلشیشک مه

 بولغمهنن هد همت «راشمشآ یعوا هنس یرکی ز و هدنماعتدابع هر واصت رروطاریعا . یدراشلا

 روهظ هلگسم ر راد هنغیدلوا دوحوم اض سدقم هد(رو اط لىح) ۳ اھد . یدراتلوا

 یلخاد ث هف وص 1

 هنا هدایز كا یبهلئسم وب . یدشمالوا یداب یئاشتغا هجرد وا هلئسم وب طقف « شا
 . یدراشمروس هیرلیا رایهار یهدزور

 هنلروطاریعا . ىدشملا تمدخ هنراشتنا كلن ابتسرخ هدقرش یغلروطا ریعا سنازب

 یرلکدتا لوق یغلن اتسرخ هدرصع یج درد یی هدننامز تا د رب لارق رلبنمرا نالوا مبا

 هدراسور «هدنرانامزلوص كسوبيلقارهه رلتاورخو رابرص ۰۸۹6 رارافلب ۰۵۲۲ راشزال یک
 ر یساسبلک سور تح ۰ یدرلشلا لوبق یفلنایتسرخ هدننامز سوط هن هکو ريفر و, نیطنطسق
 ینا سیلک هبنیطنطسق یابهر راکا لنوو قحا « شلاق عبا هنش رطب هبنطنطسق ردق تدم

 ها رایلنامع « شتا رادللخ یهطبار وب یسالبتسا لوغوم طقف . یدشع ولوا نیبعن هلیتفرعم
 . یدشلا لاقتنا ههیسور نوتبسب تی اح هنساسلک سقودوتروا هن رزوا ینالیتسا

 رد .یدشلازا قار | یمکحت هسرزوا دالوا كاا . یدشلدا ۳ 7 زا سی علف داع “اراعا یا لیدعت هثدلوا یتاداع و قالخا امور کسا هدننامز رلیلسن ازب

 قلابرقا منا ق .یدرلساقار مورخ ندنآربم هدناخاد رادح ناعم ان ون ی دالوا



 یوم جرات ۲۳۰

 كارتشاه ه رخ رانا . هیقالخا لماکت هسیردنو لیصح امقاواسلک .یدلاع هدایز

 .یدرلباس ر تموکح مومعلا ىلع یمهراداو هح و كرلز و طقف ءیدردا

 ىا “٠٠ ر ند كلوا ناز,
 Om ا « یسهفتسلف ناو .رکلاپ

 كغلناتسرخ .یدشملوا قده هدهرلهلداحم ىلخادندبا فعضراچ ود هدایزكایسیدنک
 روهظ هدنراوح یرادودح ناراو رصم « نانو < رل یدو یساسالاسا

 « ندنسهفسلف كرلنان و « ندنسدقم باتک كرلیدوه هدقلنابتسرخ هلتهج ییدلبا

 . یدراو ماکحا قوحرب ندنهدم تشدرز قح .ندنسهساسا راکفا كنند رصم

 .یدشمهع وروک یحاباب نوتتس هماوقا ییدتا راثشا قلنابتسرخ ندی-و

 فالتخاو .یدشلا روهظ هدنننعآ یتسهساسا ماکحا كنىد «فالتخا نونو کا

 ۳ ات 00ر نت قتهام كااننع ترضع دايز للا
 تباہ شع ولوا دقعرلسلح یناحور (+۵۳) هد(هلطبلط) هلوطو هینیطتطسق نوجا

 نداروهظندزو و یح.یدشمریوتسهنسال رآ ندنساسلک امور ناسک قرش

 یحن رب ندن رود سو ودونه ینکیا قرابال شا هدشاد رصع یجنش راه راح

 .یدشنا ماود هنس زو ردق هتئامز سوناشتسوژ

 هدنفاروطارعا ینازس ازکوض ندقدلرنا ندنساشلک امور یماسلک قرش
 تالالتخایب دلبا دلو هلم و شعاروهط یتهلئسم تداع هنر واصت هنعاهدر

 كتمال-ا هلصوصخ . یدشصراص ین م واتم هوق تنتموجح ینازبپ هلا هیلخاد

 ارو هوا قاسم ياد نیا روهط هدم راناتسسرخ یراغتا
 .یدشمهلا ارحا

 یدنک هدكاسع ترضح نامز یدلبا نالعا یبهیها تدحو فرص ریمغس ترضح

 وصخ «ش | نيقلت یتفیداع ولو تبدوبعم الصا هدنسیدنک هيلع ءان «یتخیدلوا ریمغس رب یک"

 هابهر نایاشای هدنجما راسیو تورث هدقرش كردبا دع كلتسر تب عونرب یندابع هبهزعا هلیص

 یهیند تاحالصا یسعاسم نوو كربمنس ترضح ۰ یدشع ولو هدناذخاوم ییتدش یراق

 . یدفوطعم هکمربتک هدوجو تدحو رب ید هدایز كا « هكا ارجا هدنجما تلاسمو حلص
 تافتلا مدع هننانیقلت طقف ۰ شعا غلبت یبهیلا تدحو هدهسوسلقارهه دم ترضح تح

 هصاخابو یسهعیرس تابقفوم دم ترضح .یدشلا تمجارص هتوقیثراق هرایلسنازبب هجوروک
 قئرآ . یدشجا امد ناق ن ینزوک كن راروطاریعا سنازیب « یعایض كرصم هللا بروس

 هحالصا ی رلند كردبا ذاخما ساسا یراکفا نانولوا نیقلت ندنفرط ربمغس ترضح هدرلنوا



 ۳۳۹ هبعانجاو هیسایس تایح «قیئدم سنازیب

 ه هئازج ېک اع كنابهرءاسیلک .یدراریلس هدا تمجارم هدههیداع کاحم هسراردبا وزرا نابهر
 هلیطرش قلوا یسهدعاسم كل روطا ربع | «سوانیتسوژ تاچ «شمشا یغواقوح نوجمایسهمدیک

 روهظ فالتخا هدنسهرا کاح رب کلم هلا راسوپقسپ هیلعءانب . یدشمریو زاوخ هن رلهمتیک
 ۔اربعا «لرابتعا یسالوا زئاحیب کلم و یاحور ذوف « كما لح ینالتخا و هدریدق ییدتنا
 ۰ یدیا یسهفظو كروط

 ارکوص ندکدتا دوف تسک هلا یازابتماو تیفاعم «ینورئو كالما ءاسلک

 یسیناحور سلحم (هلطیلط) ودهلوط

 هرلکلنشیم-ر هلراشباع كونو. ايل یل را .یدشلاباستک ات ۲

 روطاربعا .  یدروبنولو روطاریعا.هدنشاب لا كرلکلنش و . رر را

 هدراه رام نالمابیشراقهراسنار | ابو هرلب یعهداسلک«رونلوا لخاد هنس رلکلنش اسالک

 ندزعا تکرح یساعانود سنازب .یدرولیا كارتشا هرح كردا ارحاراش,اه ید

 ۰ رومنولوا سیده ندنفرط قق رطب هنر یرلاعد ثنلاها هلرلبهلا ید لوا

 هرکسع رابهار ایژکا ۰ یدرویلیدبا قیوشت هبرح ندنفرط راساپاپ قلخنوتو
 .یدروینولوبهدراتهدخ یلاحور هدراهرصاحم و هدنبانئا مو رويدا قاحتلا

 كوص هراشبشک كنيلاها ,هنسما باستک | یعاتجا ذوفرب مهم كا كناسیلک

 هن راکفاه ر كقلخ یساسلک قرشز اار هکنو .یدشلوابسیراعا تمرح هجرد

 اهد ندرلمها ریمظعا مسق نت رومام . یدشمهمهدیا تمرح ردق یساسدلک برع



 یوم خیرات ۲۳۸

 قلابقشا « رلرویشالوط هدرلءاط یک رادودبح هدنلاح رلهتح حاسم هدنامز نبع

 لیکشت رتسانهرب هدهصقیه ناه )4٩۳( هدننامز ساقوفسوروفهکب .یدرارویدا

 ۳۳ لاو ىکا . یدهمرک هلاح رتسانم درب راتسلک شلسا
 كرلرتسانم ءرلغ و ولاي ۰ ی رلفلخ طرف ۰ شمالشا هناز رامم یشراق لس یالوط

 اتم کلششک هل ر وص وش كرار وطارعا هتفنا ۰ یدرلشعا هدعاسم هنساقرت

 ارعا «شالا لیکشت ین رب ندنضارقنا بایسا كنغاروطارریعا سنازیب یرلعارواط

 ۰ ىدشملوا علام هنساق ر كن هم ةعفأادم كن هس زخ تادراو «كتعارر هدمار وط

Eیعامحا وضعر دوم یذالا اسلکهدنغل روطا ہا زارو  
 ینارادسدكنلاها زکلایین ذوف و اسلک.یدشلا ینلاح o 3 E ییکامو ذوفن كنا

 « رازواحم ههکلم كالما « رلکلم « رازابتما ینیدلوا راح سکعلاب « لکد هدنسهباس

 ۰ یدشع ازاق هد هب اس راهلخادم هتموکح روما

 ارکوص ندکدسا دازت ک الما اسلک هلراز و راهبه هدننامز سونانیتوژ

 و هدنملع یر واصت هزعا اذ :یددلوا یسهناکلام اسدلک یمظعا مسق كسضارا

 ی , یا و هدیلس ر تلسرلهزرامم قهدنملع كلت كراروطاربعا ناول

 ه کر وهد ین یضاراصوصخ هنابهر نام زین دالاشاب ها ز راممیش راف هراشدشکس وروفهکسن

 سن اربب راهش روطا ریعاو راروطارسعا رادف رط هس ر واصا هنعا ءشمرردن ولو جا

 .یدشلا دارت اهد تاق ر 1 الا راسلک تق و ی دليا سولح ن
 ۔الک | امام ینهکلهت یعاہجا و یراروطارریعا سنازیب نلک هدرصع یج وا

 یش راقهرلرتسانم هر>ح الا طرف .یدرلشمالشابه اررابم نوجا قلوا منام اکوب ءرلشم

 .ید ا و و هدك ا ا هنا راکهدعاسم

 تیم ۳ r « هنلوصح ر ا ا ریا لنا «یعا
 .یدرلشلوا یضار کو نوجا تکی هراب هدش اما ندننازخ ا روا د یدشلوا

 هدوحو توق ر یعاهجا ۰ دوش یذ: كا لب رابتعا قوقحو تور رلاسدلک ًارابتعا ندخ رات وا

 یرلکدو و .یدبازئاح یهلماک تیحالص هیناحور کاحم هدنصوصخ طابضنا نیما .یدشمریتک
 ینه ماظز کا یدریلسان ولوا فانیتسا ندنفرط روطارعا اعر هبنارص ةلساس رارارق

 یلاغتش یا هلب | هیبهذم روما ی كناسلک «نامشتنالاو . یدشلا عیدو ه سیلک نیطنطسق

 نابهر کاره (۰۱) | کو ص ندتتساحوز سلحم یوک یضاق طقف « شمروک: بساتم

 فئص هیفامعم ۰ یدشلرو رارق هتسلدیا تور هدنروضح سوبقسپ كن راوعد یهدنهلع



 YY هععامحاو هرس ایس تابح «قیدم سنازبب

 یر یدشلوروق "الماک ندنذ وش كنه رطپ هبنطنطسق هن رزوآ یسهدعاسم كنط:طسق

 سو زودو هت یجنکیآ : ىدا هتششزادا یدنک "الماک یرتسانم و سوتهنموق سینک

 هنلاح رتسانم هلس رلیارس تح « شتا معمت هداعلا قوف كلشيشك هدننامز یرهشلو هللا
 - 4۵ هن رزوآ كلو . یدشلو یسهحرد كنم رادقم ودرا ناه یرادتم كرات نقدی

 ىدا روبحهغل | هرکسع هدیرلغیشکن وا هعفادم یثراق هرلسناریاینلروطاریعا ءسوسلقار

 چو هد( هفروا) ¢ و قلا هدرصم هدرصع ىج دب هک یدبا قوح ردف وا یرادتم دا رلرتسانم

 (1۰۳) یرهش (هلطبلط «دهلوط) ینیدلوروق كلبسن وق كونو
 (ندنسهناخبتسک لایروکسا )

 « شلوط هلرارتسانم یسهفاک كدیفس رحم رئازج هدنتنادب ست یجند ۰. یدراو رتسانم زو

 . یدشلربو یمات (سدقم رحم) هنن زکد رهطا تح

 ارکو ص « راشما هدافتسا ندودرا نوجا هزرابم یشراق هکلششک راروطاربعا

 .یدراشلالیکشت نابهر فنصر یلع هجم ربا نوجما ققوص هقرفت هننب یننص نابهر
 بسکرارکت راششک هنرزوا یسولج كراروطاسعا رادفرط هنر واصت هزعا طقف
 ارجا رتا رب موئشم هنیرزوآ یسهیعاجاو هیسایس تایح كروطارعا هراشعآ توقف

 .یدروسدالرت هرارتسانم نکا الما ؛زویلوا شکر ولبوک نوتو قارا ى
 کلا ناکا ۶ یدروبلاق مورح ندرادتقاو توق ودرا ,ندیقرت تراجتو؟تعارز

 ۰ رروسعا تعانق هکعا عاشا راهدد رع یشراق هس رلغااخم بهذم هد رل ر مش و وب



 یوم جرات ۳۳۹

 هدیناسلک یمرا ارکوبص ندکدتا هجرت ههحینرا یسدقم باک بودیا
 . یدشمسا نسل لالقتسا

 هدر ادعام ندنفنص ناهر ناتولو هدساع هللا ییاها هدقرش زر كن
 ء : , 22 لنت ۵ رد رمت

 .یدشمتبا سسات یفنص راش مشک ندا راتخایاوزنا کا

 .ىدشىليايەغلروطارىعا نولو ه دعل «شمسا روهظ هدرصملوا ثالرا كاششک

 رانمهتسیا قلوتروق ندنرورض ارکوص ندکدتیا ممعت هدقلروطاربعا كلشيشک
 نهتساكمرک هرتسانم ردق هحنل هتنامز سونانتسوژ .یدراشلوا ششک په

 . یدراریلاقیج ندنرلکلسم هسرازتسیا راشیشک .یدمزال یرلامآ
PELEرامدآ رادند تاغ یلشیشک هدرنامز كلبا .یدراراشا هلتعج او هاو زنم  

 بسک رانو هرخ الاب طرف «یدرلشمالشا هن وا صا تابح هن ال اعف و هداس ۰ رلشع | رادتخا

 . یدرلشلادع ینانم ه هسناحور لئاضف انداع کمروک شيا هراشمکچ لأ ندشیا هجدا تور

 ظح ندناس دا یا ۰ یدرازعا تمدخ هتسدم ردق یرلدهار برع 1 کرد قرش

 هدب رع هدننیب لاها لرریک هلا یږلباخا اسلک و راهشقانم یند ینرلنامز نوو راز ا

 یساعولو كرلنب داق هدرارتسانم ظ وص .یدرارریدتا قددصا ین راکلد ضان هلروز قراراقبح

 رصنع ر ادا هدقلروطاربعا رک نیورغ وف اهد ۰ یدرر و نادم هرلتلاذر ىلع ك

 هتفب دلوا ىلا بوب ك هیشک- هصاخاپ و یغدلوا قمرح كلاها اشک یدا شاشتغا

 كرلمکه دیرلیا هدرلاو «  راردنا لاّوس ندرلشیشک ین رلعلاط ییاها نوچا ییدلدیا داقتعا

 - ردیا دیل و نابصع هدنملع روطاریعا هل ر وص ر ۰ راررب و رمخ ین رلقجالوا روطاریعا

 ییهیموم تنوکسرلن و .یدردیا ES رصنعر نوجا قلروطا مءا راشیشک . یدرل

 تمدخ هنسهعفادم كنلروطاربع | ندنرلفدلوا فاعم هدندهب رکسع تمدخ یک ی راکدتا لالخا

 هل س هدعاسم س وقس گر یک سه ۰ یدرلرولوا بلس هتسالازآ كندوجوم ودرا كج هدىآ

 هداعلا قوف هدقلروطاربعا اک: نادندس ا یدزاح یقتبحالص ك | بيا شصتشاتم

 ۱ .Kl یدشلا ليس اهد تاق رب یو یسهینند بصعل كنیلاما « شعا مع

 كرارتسانم ءراراقاب هتکیدلدبا بولب دا تبار ههراحور تاماظن زکلا رلس ومقس) .یدتسب رس

 ام کیا نایان وا لور موم كا هدنخ رات سن زب ۰ یدرازغ | هلخ ادم هش راهرادا یلخاد

 یرتسانم(نو دوتس).یدیایرتسانمسوطآ هدر و «(نوسدوتس)هدهبنیطنطسق هدرلنا «هکیدراو

 ارحا ماظم یثراق هن رلنمشد هزعا ریواصت هدیرتسانم (سوطآ) « شلدا سسات هد ۳

 . یدشلا اجتلا یک برات به هارو « شا لکشت هدرا هر یزدیداوا

 رلینمرا «رارافلب « رلبرص . یدشعازاق ترهش رب وب و یرتسانم (سوطا ) هدرصع یج وا
 ۰« شع ولوا دع سدتم هجرلءاسنازمب «غاطوب قترآ ۰ یدرلشلا نسب رتسانم ر هدارو

 یجناوا هد ۱۰5۰۰ یرتسانم زورونا . یدشلرو یان (زورونآ « زوروا نوبآ) هدارو



 o هبعاتحاو هیسایس تایح « یادم سنازبب

 یدکمهمسا ارحا یحوشت مسر كراروطاربعا هدوا هک یدراو اهد یحالسر

 تنطلس بصاغ هلص وصخ «هروطاربعا یی « راردیا هدافتسا ندحالس و راق رطب

 و رله رطب هسیا راروطاربعا ۰ یدرارردتنا لوق یطئارش یرلکدتساا « هسلا

 ی هل نده رطب ثكنجات قلروطارعا دصقم ندر مسر نوحا لاطبا ی ذو

 سوهلیساو «رارایوس ینکیدتبا تلالد هنیداحتا هلبا اسلک كر وطار ا بوباملوا اا

 باستکا لواندجوتت مر كنمان
 هلکد و .یدرلردیا اعدا ینغیدنولوا

 ۔اع هنب ی.راذوف راه رطب رار
 لاوسحا اینک ا « راردیا هظف

 كر وئانسو هكروطارسعا هدهممخو

 . یدرلرلیا هلخادم هسراشبا

 هندی طبض ىبهينطنامق ریال
 اعاد هراشرطپ راروطاربعا ردق

 ات وا طقف . یدراشعا قوشت

 وق راتسلک ارکو ےک 06

 -اربعا هجتدبا باستک | هیعایجا

 صالخ ندرانتال یتکلع هدراروط
 راقتفا هنتواعم كرلنا نوحا

 ۔ولو هلب لئاخبم یتح .یدراشل |
 -اروا قاقوس هد(اسنفم) كسوغ

 ندنرالو ینکم كقرطپ هدنس

 .یدشل وامقاو کیدروت وک بوت وط

 ی ارکوص ندکدلدىا هجرت هراناسل فاتخ سدقم باتک

 ههو نوجا قمالکآ یسقم باتک قترا «شمالشاب همتا صقانت یذوفت

 . یدشمالاق جابتحا

 - رصو ناتسراغلب ناتسنمرا هدر هدنناپ كنساسلک هنطنطست هنرزواكتوت

 داحشا یفورح ینمرا بورسم هدناتسمنمرا . یدشمسا لکشت یرلاسلک ناتسپ

 ۱۰۵ 4 دلج «یوم رات «قیفر دجا



 یعوم خیرات ٤

 اپ هدوا هکیدراو بقر ر یماد هدنراشراق طقف . یدرلردیانالعا یتیدلوا
 ندنفرطیساحور سلجم (قینزا) یلمرطپ هنطنطسق هروک هنساعدادلرلاپاپ .یدیا

 . نوجمآا یغیدلوا شما ترایز یامور رەپ نس هلصوصخح . یدشمهلدیا قیدصت

 .اسلک قرشو هنمآت نرادصقمو رلاباب .یدردبا باجما قلوا قاف هفرط یه امور

 هلراط وغورتسوا تیام . یدراریشرلاح هکمر دناتدش یافالتخا نلک هلوصح هدنس

 راپاپ هلا سونابنیتسوژ یجشرب یروطارپعا سنازی هنیدزوا یسالبتسا هیابلاتبا
 رارکت ینابلاتبا هكرابلسنازب «راشمشلرب نوجا قلوتروق ندنسالبتسا طوغورتسوا
 ارابتعاندخراتوا .یدراشلوا بات هراروطاربعانوتبسپ هنیرزوا یرامریک, هنس رال

 «یعومع قیرطب) نوجشا تابثا یتیک اح یشراق هنساسیلک امور یساسیلک هینیطنطسق
 برغ هدننامز داووخهرغ یجترب طقف « شلآ یتاونع (كينهموکوا شرابیرطاپ
 الشاب هکمتیا وتستورب یشراق هناونع وب اپ هديا قوفت زارحا رارکت یساسیلک
 نوحمایندلوا یرهش كناسعترضح (سدق) رانلسنازس هسرزوا كبو .یدشم

 یفلروطاریعا سنازی(سدق)هیلعءانبو یتیدلواقئاف هشرطپ امور كنق رطب سدق
 یتبحالصهرادا ینساسلک نابتسرخ نوتوب كراروطارىعا هلیسحقع ولو ندنماسقا

 هدنفلروطاربعا سنازسب هرخ الاب طقف . یدراشمروس یرلیا یراقدنولوب راح
 اب « شما لنکشت تصرف نوجا رلاپاپ یرلهعزانم یربواصت هنعا نلک هروهظ
 تمظعو تکو ش هدبرغ نالراشتیاهن .یدشلواصالخ ًاللماک ندنذوفن كروطاربعا

 هدبرغ «راشمتیا هقالع عطق نوتبسب هلیایراروطارپعا سنازیب راپاپ هجدیا بسک
 . یدراشمالشاب هفیناط روطاربعا رب یی

 هدق رش ارکوصندک دتبا هقالع عطق هلبایماسیلک برغ یراروطارپعا سنازب
 لأ ائاد یراق رطپ روطاربما .یدراشمالشاب هغمشارغوا هلی راه رطپ (هینیطنطسق)

 و «راردا بصت تاذلاب یراق رطب ندسس و . یدرارتسبا قمردنولو هدا

 كنقادص مدعو تقادص یراقرطپ . یدرازامارآ رادتقاو تقابل هدصوصخ

 ۔الو هسمک.رقفاومهنراوزرآ iS 7 یدرلردیا لنزع ابو اما هروک هنسهح رد

 یشراق هسدوف و اروطاربعا یلاها .یدرلیقارب لحنم ینماقم كراش رطب هسرازام

 هدنوحماكنو .یدمهدناتعجایم هبهراح هقشابندقم راقمج هدب عنوجما قمروط

 یشداق هراروطاربعا هدصوصخ وب كراهرطب . یدراردیا كب رحم راشبشک ینیلاها



 ۲۲۳ هیعامجاو هیسایس تایح «ییئدم سنازیب

 ۳1 یرلروطارسعا سناب . یدشهزاب یفیدنولو ا هدضفس رح ردق هت رل وتس

 الثم . یدراردیا تعجارم هرلهلیح قاط رب هدوہب ایک ا نوجما دیت ی رلاعدا
 ن الا یر مسا (ام) كرلاروب هدلاح یرلقدائوا میان هسنازیب ایدرابمول هبا ایلیحس
 كرل هر و هیفامعم .یدرلررو یراناونعو هنر سنازپ هتسلاها ناردیا هظفاحم

 ییراذوفت هدنرظن یاهاکسا یرللارق نمرج هدبرغ .یدرولوا یریثأت رب هقدلوا
 < ارال رب هلا هدقرش « رردیا وزرا اعاد یرلناونع و نوجما كامرتسوک ینوناق

 فرشرب کما عقوم زارحاهدنبنایم هلسلس سنازب راکروت و راوالسا « راسور
 .یدرلردبا دع

 یرلاسلک هنطنطسق و ی اطزاآ 2 هما ایا

 ۱۳ ی ا را
 اش ET هد وا ؟یدتشیاروط اهد سفر ر هقشابیشراق

 یالوط ندرلهساحور تح الص نانولوا انا ندنف رط ناطنطس8 ناروطاریفا

 دصقمندب رهناحور تحالصو كراروطارعا .یدراشمالشاب هالداحم هلا اسلک

 هلی رلیآر .هدننازک اذم هبناخور سلاح «قمردنولو ءدنلآ یرالآ یللکشت ا

 ارکوص « كمريدتبا قوفت هراشررطب راس یهرطپ هنطنطسف « قلوا اح
 . یدقلوا اح هیاسبلک نوتوب هللروص وش قراریدنولو عبات هنیراید.ک یقرطب

 .یدقحان ولوااما ندنف رط روطاریعاو نانهر «یلاها«هدناح ور تابا | و

 هدهدناباخ اردنا نبعآ روطارمعا یراسومقسپ كح هلی باخ اهدتققح هک و لاح

 یدضان یفید وق الر وطا ربع | یس هفىظو كنغ:ص نامه ر هلا یلاها .یدردیامدرابهداع)!قوف

 هقشابندب و .یدربلاق تراع ندکعا وتسا ور یشراف هصزودوخایو قمالشقلآ 5

 كيهماحور سلاح . یدرولوا عقاو ييدسا هلخادم هدكي وانس هنساا ته رطب

 یکی یو طقف « نەدا خسف یرارق كلج «ردیا ما روطاربعا یتساع الی وط

 .یدولبهریدتنا خسف هلا یاحور سلحم
 هننروما اسلک نکا نوحا و ها یرللآ "الماک یاسلک رار وطار عا

 یهننطنطسق . یدرارتسبا قعاللوق هدیک تلا رب ینا « رازمتیا هخادم

 یهسدقم یاشا نولو نوجا قعوف هنلاح و كنلاع قلناتسرخ نوو

 شما سیسأت هلیا یابد صا یرهش و كنيطتطسق یتح « رارریتک هبهنططسف



 یوم خیرات ۷

 «كعا هرکءاذم هل رام وکح صاع یغلروطار عا سنازیب

 ىەعبات تاموکحو ماوقا ‹«ڭكمروشود 4و رقت هنس كل لذا

 لاحر 3 هب یسامولسد هن اففاو تباع نوجا قمر دنولو هد[ تعاطا

 تسام ولو منی ر

 .یدزاع ولو ینه نوساسرز هحم ربآ طقف ءرونولوا باتا ندنناکرا یارس هشاتس

 را ريف ه هانا تالاع

 هل روص« نامز داراب ۳

 یرلکجهدیا تکحرح

 « ریلتالک | هنیرلیدنک
 تااعت ندا باحا

 هلمح را . یدرلرو

 - هنکوریفرو  نیطنطسق
 ثكعلروطا عا )۳ سوط

 ا یک
 فلتخ كنیراریغس سلام

 هل روص هن - یشراف ءراموف (ردشعولو هدکالس) یراهچراپ یسرک
 .هلک مزال یرلما هر (ردهدنوی اه ؛زوم) ۱

 ندتناهاونالاب « هسیسد یتمالس هناکی كنبرلربفس سنازب . یدشلا حاضبا ینکج

 هر « نشا ذاا ساسا یو هدی.دسامولسد كيدو هرخ الابیتح . یدنراع
O۳  

 .یدشلک هدوجو اقفوت هههوعو یسسامولید ابلاسا رود سناس

 لوف هلتینما مدع 7 لاک ینارفس .یدربلک ریفس ندفرطیه اغاد هنا زمب

 در رمفس و وا وب هدراهلهاعمیلزیک یلزیک هدنتل آ یس هرتس كالرو رب رفاسم هرلنا راردیا

 هر ربغس ۳ یدرا ردیا تود مو هن رلق دی ول وب مزد ایس اتم اک 3 هن راشیدنکو هنن رلشدلک

 هل رب دنک هدنفح یورو تردقآ كل ر وطا ربع ا هر روتسوک یرلش قحا اوب ی اوا کباب

 ۰ یدرا رمشرلاح ۲ ی ال وا ادب O هدا |قراخ

 ۲ .یدسس وم هس رر روا ناعدم یسابه هحاب رظن یس هج راخ شات منا

 .یدباقاب هل رلد ودح نع ن آلا ینلروطاربعا امور نا هحنغل ر وطار سا ی

 هراداندنف رط باب ردقه ره امور سوطهنهکوریف رو ناطذطسق هدرصع یع وا 3

 که نیر وطاریعا سا رم و یغلدلوا عیب هر هد زط سقف هب هدهسرورنولوا

 ره یی



 ۳۱ هیعامجاو هیسایس تابح «قیادم سنازیب

 هدر تالو اینک ا طقف « روتولو عیا هههزک  ُهرادا نیر ومأم نونو

 .یدرولور وکی ندلاق ضورعم هنیذوفت كنيرابحاص كالما لویوب كنهیزنک ةرادا
 هرانوب . یدسذعا روهظ یرابحاص كالما كوو: هدهدقرش یک ینیدلوا هدبرغ

 هلا هراپ یتسخارا كرابحتفح رلتانید . یدربلیریو یماث (تانید) « (تنوخرآ)

 هسنازیپ رانبنال هلصوصخ . یدراربلآ هلروز او
 تاق رب یذوف كراتاتید نامز یرلکدتا البتسا

 تیارس هدیناداع كلکبهرد هدهقرش < شی رآ اهد

 نوتوب كرانالوا تورث بحاص بک ۱ .یدشلا
 مسج وب .یدشلوروک ی راقدلوا تحاص هتالو

 3 .یدراشلوار هل رلنعد« تنطلس یرابحاص كالما

 ۱۱ قجما قلا ینکوا كنهکلهت وب سویلیساو یجنرب
 یتح .یدشٌما هاج یرابحاع كالما لوحوک

 رانکنز هحنجوم نوناقرب نانولوا رشت ۷۲
 كنارقف هدرالم یرلقدالوا كلام هیضارا هوا

 .یدشلدا عنم بعطق یرلالآ ینکالما دارا رکسعو

 تیاعره هدعاق و دارانکنز « نطنطسف ید

 لسو هب ه دی دش سواد هحوروک ی رلکد ما

 یرلنالآ یخضارا هلتروصو ندرامحتفح « شعا

 ارکوص اهد . یدشلواروح هدرط تانیمض الب

 و هدسولساو یجنکیا هللا ساقوف سوروف هکین

 قافوا . یدراشمرتسوک تربغ هداعلا قوف هداب

 راسلک هدایز لا < راندا مورحم ندنرالام هلروص و یرلنحاص كالسا

 هایت هدیب رلیحتفح « هد نیضارا رارتسانم هلصوصخ . یدیا رارتسانم و

 رهیه ءرتسانم یتکالما «راراب بهار نیلاها .یدرارودنوو میت
 لس < نوا عنام کو سونه اقهل سونامور هدرصع یع وا . یدرارر دتا

 هنیرلعا فرصت كالما كراسلک « هنساشنا رارتسانم کی هدساقوف سوروف

 ىدا تحفا



 یوم خرا ۲ ۲ ۰

 یک هتیسو تیالو « قلسویقسپ هدتیادب یفلروطارییا سناذب . ی,
 Ok یتهام رب لتکم تامسه ی ۰ یدشلا اه | E ا هر

 الماک کا هلبا هیکلم ءرادارلروطارعا نلک ءدرصع یجندرد هکنوج
 شالتخا هدننب هکنلم هلا CL روما تالکشت و طةف . یدراشمرهآ

 «هیکلمراداهد رام الو ضع؛«شمالک | ی ر ضم كنو سون انتسوژ .یدشلوابحوم

 یتسام . و هد یرافاخ كسون انتسوژ .یدشم رو هنسهدهع كن.ثک رب یهلاموهب رکسع

 .یدشلدیا سقت رل (امهت «مهن)قل ر وطار ا هسا هد رص ع یجنزز کس ا ا

 (امه) هکنوج ؛یدزناح یتیهامرب یرکسع یعاسقنا هراامهن) كغلروطار.ءا

 را(امه).یدربایریو هبهبرکسع ٌةعطق ندیا هظفاح یتالووا هد مه «تیالو مه یمان

 ینسهنطو یاو و نادناموق راژهارطبس .یدروولوا هرادا ندنفرط را(ژههارطس)

 رادقم كرا (ام) .یدرلردیا هربا هیورغوط ندورغوط هلروطاربعا «رارروک

 هدننامز سوت ههکوریفروب نیطتطسق هلجزا . یدشمتا لدبت هدرود یه ینامسقتو
 .یدراو (امه) ۱۷ هدفرش ۱۲ هد

 یرا(مروت) . یدشلرل هرا(اللیزقهو) هدر(مروت) ءهرا( مروت ) رل(ام)
 .یدرارونولو زااح یتحالص کلمو یرکسعرلنو .یدردا هرادا (راخ رامروت)

 فلاظو «رل(ونابهاق) هرزوا كا اها ینسهفظو ییادناموق زک ص هدنتنعم كراتوت

 اثم .یدقو یاللکشت (امه) هد را کام ضل .یدراو 5و ا هب هم دع

 ابو را ( قود ) ارکوص ندقدنولوا طض ندنفرط سولساو یجکیا ناتسراغلب

 ۱91 ریش یک وه اک .یددع واوا مرادا رد رظ (رتس واور )

 تاموکح قط رلقود و هبلعءاتب . یدروت ولوا هرادا هلتفرعم راقود هدرلضارا

  یدبا هدنسهاتم (راوارغقرام) ی هدهس رغ

 6 را هفلص چاق ر رانو .یدزلرو تسها نيع هنبه داراژهبا رطس

 .یدبا شو رض ۸۰۰۰۰۰ شاعم قوح كلا .یدشک ولوا نی عل رک ا یرلشاعم

 .ادراو كن , (امه) ءرلزاملا ندهسزخ هو ضغوط ندو ضغوط ی راش اعم ی رل ضهر

 ژهنار طبس . یدعبات هنفیک هلروطارعا ا تدم . یدراردبا ل ندنت

 هدنتس» هدیه رج ناکرا نوا یيدلبا افا یسهغفطو قلنادناموق هدنامز نبع

 .یدرولوا زناح ی اونع (سوکتسهمود) هلدسح یسهرکسع هفطو «رونولوت



 ۳۱۹ هیعاحاو هیسایس تایح «ییندم سنازب

 قراقبح ی راشط ندنیارسروطارما ؛یدب راع نا ر یار (موردوسه)

 یسسأت خش راتكن(هینیطتطسق) «شیرای كوو لا هد(موردوسه) .یدریلببهدنک هاروا
 كارتشا يیلخ هنططسف نولو هرلشیراپ و . یدرلیدا ارجا هدسبام ۱۱ نالوا

 . ید (رلایشی) هلیا (رلینام) هدرانوب ؛ یدراو هقرف کیا هد(موردوسه) .یدردیا

 رلشپ رایج. هلبدیاارجا .یدرولوا رادفرط هنیرب واءاک «هنیرهاک ند رلذو روطارعا

 (ردهدنو اه هزوم) (رصع یجنشب) یغاشاب نوتس

 رب _هنسهچ ول كروطارما نوک یجهلدا ارجا شرا ۰ یدعبات همساص هجمربآ

 هلروطاریمیا هلا هداعلا قوف مساع ارکوص « رتئالرضاح راهبارآ < ریلکح قارب
 : نوجا قمالشقا [ یرثنلک بلاغ «رالشاب هشیرای دعب .یدرولوروک ييدلک

 افشا لوررب كلوبوب هدنتسايس سنازیپ «موردوسه .یدریلپریغابهبید «!نیسامای؛اکم»

 ندنرلهق رف مو ردوسه« راشم ا تکر ح هنالقاع تباغرار وطار ایل اینو دک ام طقف .یدردیا
 .یدراهاواقنومهغلآ ینکوا كراتفلاخ كرلهعزانم هدوهب كاهبعا مازنلای رب چیه



 یوم خیرات ۱۸

 هب هکلم هلن ءءلامرادا (سنهتسوغو اغهم) ندرلنو .یدیا (نادناموقنانولو هدنتعم

 لاحر .یدراباهدهعرد ییروطاربعا تارباخو هراداهدرلتس هتوغولء ردیاتراظن

 هدرل هنر ص وصخ هلاح ربا یروطاربع|نادناحیک ینیدنولوا میسقت هلن روصوش تموکح

 نادناخ «(رازهج) هتناکرا یروطاربعا نادناخ ارکوص ندروطارپعا .یددوجوم

 داریمانادناخ هنس (سیئوسهد) هنیراسنرپ هعوبتم تموکح هللایاکرا یروطاریعا

 وطو ر) «(تسابهسناپ) «(ِتسابهس) « (میسیل ین ون ) هلاحر راک | هللا یناکرا یروط
 « تنوف « یم راپ هدنوجا میس هناحرد یرومام «رلی رو یرلناونع ( تساپهس

 هلتروص وش یلاعا نوتوب . یدرونولوا اطعا رلهبئر یک لوسنوقور «لوسنوق
 .یدشلر و را زابتما یربآ یزا هفدص 1 <شلدیا مسق هناحرد

 طوب هنیرکیدکی هدن-اتروا رارابراپ ینلروطاریعا سنازیب

 هلتروص ون كخاروطاربما .یدشلا لیکشت تبئدم ةحاس رب
 -ر دشالملسنازب هدزرطرب هداعل اقوف ییلاهاقحمآ هدیسملسهدنا تید وقت مات

 قرالوا هناکب یلاثما هدحرات یسهملشع هوق كسنازب .یدشملمالوا نکم هلتسام
 یاسل و تاداع امود یلاها هدامور کسا . یدبا هدتبهام رب كج هام رتسوک
 را کلاس اا یدال رو تاواسمقح هیدنک هخداشاللامور نونهرک وا

 «دابرابهعوبتم "یلاعا هلیطرش كما لوق یفانایتسرخ یسورغوط اهد «هبا طرش
 شخ تاواسمقح هن ید نکن وسل واهسر و وا یک ره «بو-ذمهددو قص هقشاب ام

 -والئا هراعقوم مهم «هراتبرومآم كلویوب یراقوج رب ندرانوب یتح .یدرونولوا
 ناکرا یناکداز راغاب نوتو ارکوص ندکدتا هبلغ هرارافلب رابلسنازب .یدرارول

 تارف «یغواكنورآ یراح راغذاب وص یتح . یدشاوا لخاد هننام تموکح

 هلروص و هتشبا . یدشعا هدناموق هنسودرا سنازب یشراف هرلکروت هدنسلاوح

 بیرقت هنیرکبدکی یهفلت رصانع « شما باستک | راتوق یکی یی قلروطارہعیا
 عبا هداتتعا و سحنیع یو ءاسلکو تاداع «یاسل نانو هلصوصخ .یدشلنا

 و طو ص هاتتحرب یمیمص هیاسانساو هلا سوهل ساو لاها و نونو .یدشملق

 .یدردا تربغ هنسقرت كسنازب كردبا لاغتشا هلن راجو میانص «رونول
 هارا هد( موردوسه ) هحناک ا یفیدلوا باقوذ هدایز لا كنسلاها تاپ

 یورضوطاهد .یدیا زناح یتیهامرب یسایسو یمسر راوشوق وب .یدیا یراوشوق



 ۱ هیعاتجاو هیسایس تایح «قیندم سنازپ

 «هنارجا وق واتس هار وطار !ندیالیکشت یتسسابس وضع کیا كسار

 اعاد هک واتس یذوف كروطارعا هدصوصخ و . یورو او یهسوناقو هبل دع

 یه راداوههکلم تامسش .یده اف

 كنلاها ودیا لیا روطاریعا
 فرصت روطا ردکرا هنصخش و كالما

 ىجا رک ۱ واب یا

 هلخادم هنیروما اسکا اشیا
 هحالک هب هملدعهوق . یدریلسهدیا

 «ردیاهق اع یتساضعا زکلایوئانس

 ندنفرط روطاربعا رامکح طقف

 نوه یتا .یدریلیدیا لیدعت
 وغل ینسهینونق هوق_ كنوقانس
 هنبرانوناق مهم لا هیفام عم .یدشمتا
 نوناق .یدرون ولوا عیرو هیولاتس

 راک او داف سا ما ج

 تیؤر هدونانس یرلاوعد لاحر

 .اربعا هقشاب ندنوب . یدرونولوا
 هدكمنا قیدصت ینا ا كراروط "

 .یدیاهدناخاد یتحالصك و انس

۲ 
 تب یبوعام و لام

 لاحر لوو كا هد( هننطتطسف )

 سە وغو ا ۱ خ

 < رهستسهو وطور) «(یرظانهملام

 «هیسیع ر, نا مغ ء(یرظان تافب رشت
 «روطا رطسوطو رب)«(یجنیبام شا

 ه(موردوییه) | رکو ص ندنسه راع هت الب

 . نوتس یلشاب نالیپ نایریتک

 ودرا«سوکیتسهمود) (اغهم)«(یرظان ه رح «قوداغهم) «(لباطهتنوق) «(روخاریمآ



 یوم خیرات ۳۹۹

 ید ) گرهلدیا هوالع اهد هلوق کیا ندنف رط یرلهاشداپ ینامع هرهلوف و . یدا هلوق

 . یدشلوا ( هلوق

 3 درلوب اق م یدراو واق ردف چوا ز و وا هدنف رط زکدو هرف هدنرزوا رار وس

 كرېش هدرلواق رگ تا هب یاها روناق یلم . ىدا ی رک یف رز ۵ کلم یمسق

 كراوباق .یدشلدا ےک هلبا هرئاس تابیت ر و رلهلوق رثوباق یرکس ..یدضوصخم هنسهعقادم

 :(یسوباف هلوق ید « یژیریفاطن ب اطروپ) «(وباق لزب الا ءاطروپا هروا ) : یراروشم هكا
 اطروب) « (یسوباق هناخ یولوم «ایزیدنالهم اطروب) « (یسوباق یرویس «اناغه« اطروب)

 - ریم اطروپ) « (یسوپاق هلوق ولوص « یایریک ایا اطروپ) « (ویقوط « سونامور سویآ
 « (وباق BS ايراغىلاق « سواي سوب"آ اطروب) ۰ (یسوباق هنردا « سیراخ « یردناس

 ه(یسوباق طالب « ینالاپ اطروب) هدنفرط جیلخ ؛ (یسوپاق یارس ناوبآ « اطروپ انیلیسیق)
 ۰ یدیا ترابع ندروپاق رئاسو (یسوپاق رانف « یراف اطروب)

 -وم رارتسانمو رلهمزانآ هدنفا رطا . یدطاحم هلرار اچو رل اتسوب « رلغاب یراوح كر

 ۔رروطوا راز ونج هدهطاغ . یا (ارهب) هللا (هطلغ) یرلشوراو مهم لا فرش یدو

 - وغ یرلکدتا هیمست ( طالاغ ) كرلمور هداروب ابو ندنسع ولوب راهناخدوس هدهطلغ . ید

 رلنامزواهدلحم ینیدنولوب كنس هلوقهطاغ .یدشلرب و مانوب هاروا ییالوطندنسالوا نکاس كرلاول
 هرزوا قلوا هنسانعم (هق یئراف « فرط هوا) هعور هد(اره) . یدراو (یهلوق یسع)

 یغنردروطوا یرب ندنرللغوا كاسون هنموق سان آ وب هداروب . یدمسا ر شلرو ههلحم وب

 - اقا فا  رکبض ناد (یراطوکس) هرللحاس یثراف . یدرلشء د (یلغوا ك ) رللن امع نوجا

 .یدراو هلوقرب هدنرزوا كایاق « ایاق رب ےسج هدهدننیب سنازیب هللا (رادکسا) صونصخ هنتم

 ه هلوق وب رلیلنامع . یدشعولوا نفد ههلوق وب سلاماد یسهحوز كسيراخ یلارنج هنت
 ` هلا (یوک یضاق « نودهکلاخ) هقشاب ندنوب . یدرلشعد (ردن"آ هلودروط « یسهلوق زق)

 «وییکشرب) :(هطآ یلهیکه «ککلاخ) « (یسهطا زاغروب «ینوغ ی آ) «(هطآ یلانق «یور)

 ۱ . یددودعم ندنعقاوم مو كا كسنازبب هد(هطا گكوبوب

 «یدردبا بلج یریح رظن كرلحایس نوتوب هللرلموروفو یرلاسیلک « یرلهدنآ « رهش

 هدر رار هاب رلهقلطم هرادا كرلر وطاریعا هدسنازیب

 - هلقسز ءوتانس ) ر هلو ندشروهح امور کسا

 لیدمت اردن یناکرتو تالکسشت « تاباختا كراس طقف ر: یدراو (سوط
 یرلکدتیا ناستاضعا هیوتانسیراومأم یارس یرلروطاربعا سنازب .یدشلدیا
 سونانشتسوژ هیوئانس . یددوج وم هطیار ر كوو هد یارس هللا وانس هلتهج

 یسمنوداف تمعرمص و ات

 هبونانس ًاراتعا ندرصع یجزوقط .یدردبا تسایر لوسنوق رردقهیحنلک هننامز
 هنماقم سلح رب عبات هنفک لروطاربعا ونانس هحنلوا لخاد هدیرابحاص كالما
 : یدشلوا مماق



 ۳ هیعامجاو هیسایس ثایح .ییئدم سنازیب

 و كنمارمم وشوط ییدمش . یدرونولوا هرادا ندنفرط (سخرا نو

 .اسلک هفوصایا .یدراو سلوورفآ رب صوصخ هرلنووا یعومع هدلحم ینیدنول

 ك(ینادىم دحا ناطلس ؛موردوسه) لور نایالشاب ند(نوتسوغوآ) هدنناب كس

 لری ءقوتس ناطتطسق) هلردبا سقعت ی(لوم ناوند)-ارکروص نک 2
 یروط) نداروا « ربلک :(شاط

 ققالم ه(ینادب دیزپاب « یوروف
 هدلو لوو لا . یدرولوا

 هدن ( یشابهدازش «موس#)هدالب)

 هد(نو ایرتسامآ مور وف)قرایالشاب

 رطوبآ تنس) یرب «ریابربا هبییا
 سیو و )یر کیدءهن(ماف«یساسلک
 .یدردک ه(یارسقا « یوروف

 لر هش ند( یعوروف رو (

 رللو قوج رب هنرلوناف فاتح

 هدلو رب . یدرولوا الم

 تروع « یعوروف سویداقرآ )
 هڪ وب حسلخ .یدریلک ه(یدا زا

 ۔ارار هخدلواهدننب نام هلیاراروس
 نروف«جساح) ها ری .یدراویخ

 یرلنامل ناسا هقشاب ند(رود

 ودنا رد وهم هدرلنا هکی دراو

 ۔و )هل ا(هغردق«یناعل سونابل و )

 .یدبا(یناتسو «ةنال«ییاهلسو زود
 روسنانولوا اشنا ندنف رط نیطنطسق ندرروسو .یدطاحم هللا راروس ینارطا كرش

 هن (یناباق نوا) در هک نسیداو (سوکب ) ۱ دم ندکدلک هب( واق یز دلای) ءرالشاب ندهنامص

 هنارس (ارهکالو) ندنز کد هسصص سو زودولهآ یجنکیآ ارکوص اهد . یدرولوا قالم

 كرلن ون . یددوحوم را هلوق قوح 5۸ هدنر زوا كردوم ۰ یدشمردتا اشنا روس ر ردق

 شب نامند (نوسژریفاطن ه) ندنف رط رلمور هرخ الابو یرهلوق (نوس ولقس) یرارومعم كا

 (بوسنم ه رصع یجم > ۵) یسهچرا نوتس

  (ردهدنو اه ةزوم)



ONEیعومع خیرات  

 ۔رولوا دزلتم ندنتم تن اب دا ابرثکا «راریشیریک هاشقانم ه ید دازوانوزوا هل رایهار «رارکو ج

 0 رک هلراتفاضو راوبق مسر « رلتلاوت ی رلتفو نونو رهمروطاربعا . یدرا
 ۰ یدرولوروک یرلکدتا و ی رم هدددب رزوا تموکح ٌهراد دا كرل هم روطارم بیا ارثک |

 نداد اط م هسوهل ساو یوزر و . یدراو قدر ر صوصخم هنسیدنک فان اتس وغتوآ

 كت اس و ؛ یدراو قسایس هدر صوصخ WARAN یدردا هرادا یک ییدهتسیا

 روطاریعا ا او هد کید | قفاو هتسایس نان ولوا تیقعل ندنف رط سوهلیسا و رک |

 . یدزامال وا هلس یر ندرلیش نالوا هدمرحيح « ریقار تساب رس لوڈ س ییاتسو غوا

 مشا قیرطب همه طو فو فا لام هلمد احف دول آ ما ارث ری یسهرادمرح قدس و

 و ی *جوز كسو اسنتسوژ نامز یت دلرا موکح هشآ بول دیا تفل: ندنفز طظ اسذلک

 كنار ود وته طرف سش ه٤ ون وا كردنان ظ یدلوأ یر طب ق را یتا احلا هنسهرتاد

 نا نه هحاقح ۳ هدنسهراد كنارودوه قیرطب ارکوص هنس ییا نوا ىمي هدننافو

 وا هدنا رب. هدداسف ن هل هجرت هلا يتق كساقوف سوروف کس اذک .یدشلاق ا رل ربح

 .یدشع ولوا, بی و هدنسهراد كسو اف

 . یدراو ی ارتشا هدكنهمروطاربعا هدنسهساس تابح كلروطاربعا
 یا یتوک الاقساپ . یدداع ههجرواطاربعا یروما ٌهفاک قلعتم هرانیداق كيارم
 یک یرلکدپواینکتآ اگر وطا ربع ایلاحر راک !نون وب كل روطاریفاهدنساسدلک هی 9 وص

 وا ي کا كار ا هدنسهرادر یرآ كناسلک «هدیراهجؤز كراون

 ر وشوف یهدموردوبه 6 ردا تلاکو هروطارنکا ا هم روطا رعا .یدرا ۱

 یسابس دص2م 2 هه هدنادن هدنناخ هشروطارع ا .یدردک رار هلروطاربعا

 ا رب لزوک لا < رایردنوک رامدا هنفرط ره تنغلزوطاربعا . یهزلدهزوک

 مسر هدارک وص ندحاودزا ممد . یردربلیدا موز هروطاریعا رب دیا باتا

 یتموکح ذوفن نونو ارکوص ندکدنک جات هجروطاربعا . یدرونولوا ارجا جوتت

 ا یلاهاو لاحر راکا نونو هلساوست یتعمو یرلیحشسام « ردیا تاک ا

 . یدرونولوا ارجا هدیارس « زاع ولوا

 هد(هینیطنطس#) « هدنتڪ اپ سنازیب راماشنحاو تیز و نونو نا و
 3 3 1 3 . وه ر 4

 ۰ ید رابع ند+س شش هدنادب همام طو ۰ یدردبا نایرح 2 ۸

 یس وه دل رهش ا 6 شدا اھا روس ر ندنف رط نیطنطسف لوو هنفارطا

 ر هدیرامسق نالاق هدنجراخ كرش ندنفرط سو زودو هت یجنکیا هحدیا دیازت

 ر هقطام یه . یدشلرآ ههقط ١ ترد نوا رهش لسحد <« شعلا هنلخاد روس



 ۳۱۳ هبعاجاو هیسایس تایح «ییئدم سلازیب

 رازیدلاپ هدنرزوا جاغآ رب ییزیدلای ارکوص . یدروینادلمیق ینراقوریوق ايدام
 كروطارا نامر ييدتسا مارنحا ضرع هروطارکا 1 یدرونادلوبح راشوف هدنحما

 ۔ وکح سناذیب عبطلاب رللاح وب .یدشمروک ینکیدلسکو ب هبیداقوب ربارب هلیا یتخت
 رب هد «شلوا عنام هرابالقا هل رلتداع و .یدبا ی راتداع هنالاشسو جنل وک كنتم

 ؛یدشملیباریدناق یرلرابراب اعقاو.یدشملیبهدیا میکحت ین رادتقاوذوفت كروطارمما

 . یدشمهمرو تسها الصا نو یک و یتموکح E ) طقف

 لاک ا سوروفهکن نی روطاریعا

 هلمس همقمشح تمش هروطارکاو دی رحم ندنسهعشعش هدو یدوعم نیس قلخ

 . یدشمالاق یاخ الصا ندکعا تریغ ههلماعم
 .E د| مس ساره اصدرط و کہ وطا ما واتا رادهاس OB e ۱ فكنا 1 /

 .یدردیآتابح راصا ا ەر اد مرح هشروطارعا .یدرونولو یهاکتم

 كج هلبرب و هتتبعم «رونولوب رانیداق راکتمدخ قوجرب هدنتسم هداكنا یک روطاربعا
 وا )ايو (اسلساو) هب هم روطارسعا .یدرونولوا نابع ندنف رط روطاریما ران داق

 «رارونولو زناح یتاقر هروک هننراهفطو یدنک رانداق .یدرلیر وان (اتسوغ

 هباتسوغوآ هليا سوهلتساو « رارک شور كسکوت « هسبلا ضا یلهمرص

 .یدراریلس ندشاظو مهم كا کا تفادص زارا هجرد كوص

 هنتعیط و قالخا تک اح و «رونولوب 1 هنل اعفا نو و هفت او مرح هم روطاریع |

 ۰ اع ندنرلتلا و یدلوفشم a كرا همش روطاربعا 5 یدردا لاا هلرلت روص فاتح هروک

 كنسامس . یدردیا انتعا هجرد كوص هننآو نسح ٌهظفاحم ارودوئه هروک هتیاور .یدئر
 هدایز لا , یدربناقتس قص قبص «رووا ردق هتقو جک نیلحابص نوجا یا بسک توالح

 رادتمق هرارهوحم قالراپ ءهسبلا یاوغرا یهمریص یرانک «یسهسلایال | :رلیش ییا ظح

 . یدرونولو عناقهنکج هدبا تک اح هظفاحماماد هنس ه اس یسح هارودونه« .یدروج او رلشاط

 . یدرلزمربو تیمها هکمرتسوک هدد هدرلنامز یریغ ندنمساص یارس رهجمروطاربعا رکید
 ز د هح رلتعاس هدنکوا كرار وص سدەم ۰ ید بصعتم ك یرلفوح ندراهمروطاریعا

 - اقا كن همش روطاریما هدنساب روا رل وص رادهم هز



 یوم خیرات ۳۲

 هرارادمکحراوج مهءهرلتنالویتسولج زمتاردیاسواج روطاربع ایی .یدریلیدیاافا

 یعوق رب ندمتم ها كنامند ینسیدنک یعوق سنازب .یدردا راخا هلرابوتکم
 اداع هرارادمکح HF هدرلروطارسعا ندسس و « رابا دع یک اپ اک كناهحو

 ینجاهدتیادبیرلهجم روطاربعاو روطاربعاسناذیب .یدراراقاب هلیرظن ییبات یدنک

 - رانا هنیرزوا هیساس تاظحالم هرخ الاب «نکرازما جاودزا هلراسسنریو سنرپ

  الشاب هاکترا یحاضف و تهافس ولرد ره هدنرلبارس « راشمالشاب هجاودزا هدهل

 «هکلاسولج هنتخح سنازپ راهداز یحافلاق «راباصق «رلنابوج هلص وصخ .یدراشم
 ینیدالشاب هکلوروک راناشیلاج کما هدلآیتنطلس تخت بوئاتنا هتیزوس كرابجلاف
 هرب ماقمرب ذفان نوحما تهافسو قوذ نیمأت انداع قلروطاربما ارابتعا ندخرات
 .یدشلوا معاق

 دو ) « یارس كن طنط كوو EAE تباغ ارت یغنیدروطوا كروطا ریعا

 -رط سولیفوئهت و سوناینیتسوژ یجنکیا هرخ الاب «شع ولوا اشنا هتنورب یارس «(سایلیس
 سوسلقارهه و سوي روام هدع) «نیطنطسق ال وا هدنتهح هرف اذک .یدشلدا عیسوت ندنف

 یساسیلک هبف وصايا هلا واتس یارس و .یدراوهدیارس (اروانغام) نان ولوا عیسو ندنف رط

 نم تاغ ثكبارس .یدشمروطوارلروطاریعا یانودک ام هداب ز كا هدیارس 2 یدا هدف دا

 ندرا هسارتو را هط وا ءرلن ول اص هدلکش فلتخع ء لب رهلاغ «رولوآ یارسنوو .یدراو یی ولاص كع رب

 «یدرارالراپهل راتلضاسو یرازبدلیزو و «راقسازوم ءرارمم ندنانییزت ینرطره .یدنکم

 شاب « سوهموموتاراپ ) ؛(یرظان یارس «سینالابوروک ) یلاجر یارس كروطارپعا

 یرابیتسوا) «(روخاریمآ ءروطارتس وطور ) «(یرظان تاغ رشت «سوس رابي نولبز) «(یجنیام
 هصاخ هقشاب ندن وب .یدرون ولوبرومام هحراز وب هد هدنتسعم كرل وب هکیدراو (یسجناف رشت | رفس

 . «یددودعم ندنتسعم كروطاریعا هدیاکرس «یرظا راهتسوب و یاریمآ هب رج هلا ینادناموق

 هدرلفرط ود قدرطب نزاب .یدراو یر هبفیص فبرظ تاغ هدنجما زاغوب كروطاریعا

 صوصخ هنس گكروطاریعا . یدردیا عیزوت موزوا هدروطاریعا ءردیا سیدش ینالوصح

 .یدرروط هدنکوا كنبارس (نویلوقوب) رقاق وب .یدراو رلقاق فیرظ تا

 هدنروص ر قالراب تیاغ یمساص یلوق ارفس هلا یوتن مسر كروطارعا

 تشز كيارمس نامز ینجانولوا لوق یرلریفس ینجا هللصوصخ .یدرلیدا ارجا

 لارف هد ۹ دنارب توسل ۰ ید ریلیدیا وز را قمار هدن ربح یرلنا هلساشنحاو

 یلوف مسد ینیدلوا رهظم نامز یيدلردنوک هب( هینططسف ) ندنفرط هژئاره

 هشاوركدنار توسل . ردشمالک | "الصفم هدساتک یهدنمسا (سیزودواطنآ)
 «دوسدروطنالسرآ یکیا یلزیدلاب هدنشاب ینای كتخت ینیدروطوا ءلروطاربما هدوک



 ۳۰۱ هعاحاو هبساس تایح ؛ییندم سنازبب

 .یدرولوا یراط للخ هنسلست كنادناخ ندنزو یسما مابق هتطلس یاعدا كرديا
 یراقدنولو ینرلیدنک ۰ راردبا داتسا هننرکسع هصاخابزک ۱ یرابعدم تاب
 رلناق هكردیا موح هتنارس كروطاریعا ارکوص « رارریدتیا نالعا روطاربعا هدلحم

 و .یدرازلبا هدافتسا ندشواعم هدكنلاها هدصوصح و «راردبا سولح هدنحما

 زانو هدساازب هلئر وص

 هح دم ینیدالوا رادناب ت.دما

 2, لەك قلروطاربعا

 نلیدا .یدرولواتیرومأم

 سود داقرآ هات

 كن( هنطلط 3 ] رود
 (۱۵۵۳) ردق هتطض

 و سولج هنت سنازی
 كارتشا هتنطلس كر وطا را

 یس۱۲ ندشک ۱۰۷ ندبا
 ارج ایو هل رلوزرا یدنک

 یس۱۲« شما تنطاسلرت

 اللا یوطاریعا مات رخ وبا یق هلتفاو «شلوآ هی ا
 : تافو ند ةا هدی۳

 یف ایو برح ی۸ «شعولوالتف یب ۲۰ ۰ شلدبا لنلعای و طقس ی۸ ۰ شعا.
 و رار وطار ا یدشملکح نداد هللحا ی زکلابء ندب زو

 هدنزرظ جاف رب  یالوق یسهنفادم .م هسزانک کد ی زابار 0 سس
 اولا هدابتعا رظن هد یاجحاقا بونیب ۳ رب تماما م زا را

 طقف « شلوا رادیاپ تدم رب هدننامز رارادمکح یلابودک ام قاروطارعا

 هقشاب یاصارتحا یروطا رع جات هسرزوا یسقرت كنفلص ناکداز هدقلر وطار

 هدلآ هلینروص بصغو كاتتا )قلدوطار با, ى باستلا لکش ر
 یرلرینأت كوو هدنباختاروطارما هدكلاهاو قیرطپ ءونانس رار هلکنوب «ریایدیا
 ندنف رط وت اس یدوطارعا فتو نامز یییدلاف لحه تارا .یدزولوروآ



 یوم رات ۳۱۰

 قالراپ(سدقم دوجو) كسوهلیساو «رارربک هنسهطواكروطارپما رایجنیبام «رلرین
 شلزید هروک هبنامم هلا روطارعا ۲۶ وب ر یدرارردک سابل ر نانو

 یمسر هدرل رب کجە كر رطارسکا «یدردبا مادا ضرع هلا ییاخ یتعمو یلاحر

 .ىدرونوقوا رابهلا

 # «شع ولوا عضو هقنامو سوم داقرآ تئارو و .یدیآ ینرا یفلروطاریعا سنازم

 ۰ رلیلب روا زا :رلنادناخ روپعم لا . یدشلا لاقتنا هنادناخ چاق ر قاروطاریعا هدهباس

 یا هت هدهسیا ىدا یرا ردق ه یه قلروطاربعا . یدا رلسوغولوت هلاپ و رللاسنودک ام

 هردیا كرش هنتنطلس ینوا هتقجالوا فاخ مک هنسیدنک روطآربعا . یدیا زئاح قیهام رب

 راک رڈ و طقف . یدرالشیقلآ هدقربس هدیاها «رلیا قیدصت یبا ا و ییرطپ هلبا او ابف

 ردق هبحنلک هنرود سوییلقارهه . یدرزغا كارتشا هورغوط ندورغوط هتهوکح ةرادا

 قلابرفا چیه ای و « هننکی ندهجوع « هداماد ندردب ماف الثم ءهلغوا نداباب قاروطارپعا

 .ودک امهصاشاب ءارکوص اهد .یدریلس هدنآ لاتتنا هلا یبرشت هتموکخ كنب ر کن اهه ندالوا

 ققار هدال وا رک | قنطلس یرلضم قح شا لاقتنا هلغوا ندایاب هدنرود رروطاربعا یاد

 هتنطاس زامنوط راغوط ینرلقجوج هسیا رروطاربعا یلاینودک ام . یدرلش | مازلا ینفرط

 سول كدالوا كوچوك اتکا هسیا هدننامز رلغولوتهلاپ هلا رلن هنموق . یدرلشملا كبرشت
 ۱ ن یدشلوروک ینیدلوا هلیس وزرا كنسدنک ابو كرد هدو و ییدسا

 ارعا ران الاقل وط ایرثک اهدنغلر وطاربعا سنازبب هلتهج یفیدلواماسقتا لباققاروطاربع |

 هيلع ءان .یدرارولوا روطاریعا هدیرل-ص و كرار وطاريعأ نایلوا لصاو هدشر نس «همروط

 روطاربءا قط «ردبا كلك رش هروطارعاو قله روطاریعا یسەریشمه ابو هجوز كروظاربعا

 یزبت ایو یهحوز نامز قیهتا تافو روطاربعا .یدرر دنولو یران داق یارس هدنتیعم 0

 ف زار «رونولوا دع یرورضو تقوم تیعضوو طقف ؛یدریل هدأ تنطاس هنشاب کلا

 .یدرر ویناونع (سوتمم وقنوآ «سوهل.ساو) کا «ردناباخ | E هنسیدنک هګروطاربعا

 ۔اریعا دیاش .یدریاس هدنآ لاقنناهدل آر وص یجاودزا راهم روطاریعا قاروطاربعا هدلاح وش

 «رولواهمروطاریعا ی-هدلاو هسریقآ رب قحوحر هدشاب e وص ندکدتا تافو روط

 م وز زعاردل جا ودزا هل رب طوف . یدریام هدنآ هدهعرد یدنک یتاصو گافح وح

 یصوهناغوآ هدرب دق دعا جاودزا هګروطارعا . یدردبا كليصو هد مه «قاروطاریعا

 اشک ررر دنا نالعا روطاریعا ینرلیدنک رلن و .یدریلنآ هاتروا رلیعدم نوجا قلوا

 ۰ یدراردبا جاودزا هللا هشروطاربعا نوجا كمرو تیعورشم لکش هتک ر هنارصاف و

 زالا ملا هلآ یرادتفا و دوف ه رلریشیریک هشیا هلتاصو و قلاباب هروطارپعا یص الوا

 ۱ روح یرتدنولوا ییضو دوخا و كأ بصن روطاریعا یترب ندنراهلاع یدنک اب
 .یدراربا آ هژب راهدهء "الاماک یغاروطاریعا هلت ر وص كمر دنیا

 راشلوا قفوم هتسیسأت رانادناخ یقبقح ردق هن یه یرلروطاریعا سنازپ
 دامعا هنوف كنطو لها یه هدر و یسالوا یاحا اعو كغلر وطار عا هده



 i هیعانجاو هپسایس تایح «قیندم سنازب

 نانوب یشراق هنتاجاهم كفارطا هدتموکح ندببس وب « شلاق تدابع ندماوقا
 نانو اراتعا ندحرا وا . دما دع تسابسن ر قفاوم كا یدانتسا هن رصنع

 اهد ددجحو یدین رنگ هدوجو دد ر لم هدنفلر وطاریعا سنازب یرلرصنع

 < یرلهما صا «یرلن وئاق نوتوب كرلءاسنازپ .یدشمالشاب هدننامز سوسحمروام

 هلس یرامسا كنهبکلم تاسقا یتح . یدریلیزا هج انو یراهبمومع تالماعم

 نکمایزایهحن ال ەنى رز وارلهملادم ردقهمحنلک هسرود سوسلفارهه .یدشلر دشنکد

 یسهلج «كسکحهلک بلال راشا و» :هنسرزوا «رلیزای هعانو ارکوص ندخمراتوا

 ۔ اربعا .یدنراع ندملح ناسل یسهفاک كنهبرکسع تاحالطصا .یدرونولوا كح
 ندرایلامور « روطارپعا . یدراشمالشاب هکمهعا ملکت هحننال قترآ رلروط
 . یدرونولو زناح هدیراناونع هعانو هقشاب ندنمان (روطاریعا) هلاق
 ؛ یدیا راح ینهقلطم تیحالص روطارپعا هدرابلستازب . 9

 توق رب چه كج هديا دید یتحالص هر وطاربعا ینیمزمس

 سیل وطس وبا ربا ؛روطارق وطوا «سیتویسهد«سوهلیساو روطاربعا.یدلکد دوجوم
 یشراق هنصخشو كما طبر هتسیدنک یهعبت مومع . یدیا راح یراناونع یک

 امنا یتایسانم لیا تیرشب .روطارتما نوجما كمردنا هدرور ترج
 .یدزلدیالت ناسنارب یداع روطاربعا .یدردیا افاآرظن هرلهدعاق دودحمو نیعم
 دعسدقم قولخرب كجهدبا بلج یرلتربح یلاءفالوج وک كا < یناکرح قافوا كا

 هیناشاع رب هحفص مشتحویمادیایح .یدیا (یارس نیدقم) یهاکتماقا.یدرونولوا

 و فاتخ «یلاها ؛یرلینراپ قربس «رلکوبوب «رارومأم هداشام وب .یدیا هدنسهباثم
 هلاوحا روطاربما «یناعرفت هفاک كنهن مضووب .یدراردیا اغا راهفیظو قرفتم

 نیست "الماک ینجانالشبقل | لصان هدنشک ندلو « یجهبک هسلا لصان هدوک
 ترسمو رورس « شعلا هنتلآ ماظن یسهناراکمارتحا تاسح كنللاها . یدشلدیا
 زد نامز ییدلربک هنیروضح كروطاربعا . یدشلوتوط میان ههبنعم دعاوق هلیب
 یناهره هدرلنوک نیعم روطاربیا.یدکجهلو وا یرازید روطارمعا كرهلوکوج
 نالعا هقلخ هل رایدانمه داح كو و و مهمو لوا نگو هسردک هترایز یناسلک رب

 .یدریلیرس راهحارو رلکحبج هفرط یه «یینهلنع راقاقوس نامز وا .یدرونولوا

 .البوط هدمارس په راظفاح «نیرومآم «لاجر رباک | هدتعاس ىج كروطارېعيا

 ۱۰ 4 دلج «یوم را «قیفر دجا



۳ 
۳ 

۱ 1 

 هعامجاو هساس تاح «سدم ساز

( ۱:۵۳-۳۷۰) 

 hE یخ را رول ارا ينا ام ا ا

E:تنطلس و تح «ندراه راع هلراسارا «ندنرلاضرعت ۳ 1  

 ترابع ندنسهساس تالداح كنيرلهقرف قربس «ندنتافالتخا اسیلک «ندن راهعزانم
 تدم و هکیدشعا راذک راهئس هلبوا هدنسانئا هبخشرات ٌهرود دیدم وب .یدلکد

 یهدنزکد رلهطا هلبا ناتسنانود « شما هاب قایا رابراب رب چیه هدودح هدنفرظ

 قرالواردان كب هنیراتک الف افوو برح یسلاوح یوطانآ هقشاب ندنویو رتازج
 لناق هراتخت اب هصاحاب ۰ هدنرافرط راس كتکلم ندبس و . یدشلاق ضورعم
 هدوجوتسندم رب یی هدنفلاروطاربعا سنارب مومع هدلاح ییدلک هعوق و رالالتخا
 و قرش-امور-نانو «ندنلوحم هاف از كنسدم هع دقهنم زا تسدمو .یدشلک

 رر یحردن ندبغ یتندم سنازب . یدک رم ندنجازتما كنيرلتیدم نایتسرخ
  اسیلککو كتئدم ءشّعا راشتنا هدنسیاوقا والسا هقدشالقازوا هدنروص
 هدایز كلا یتندم سنازبب . یدشللا باستک | توق ر یکی هدهلا ماوقا وب هدنسه
 ناه ردق هاك هرات وا .یدشمالشاب هفاشکنا ارابتعا ندنطساوا رصع یحدی

 سنازیب طقف . یدشلوا امرف مکح یتیندم هعدق هنمزا هدتموکح تامش نوتوب

 یرلف رطقرشبونح هصاخ اب ,هک دلبا دعا ندنسندم نمرحو نامورینلروطاربعا

 ندا ملکت هعانوب قلروطارپعا نونوب «ارکوص ندقدنولوا حتف ندنفرط رابرع



 ۲۰۱ یرانوک كوص كسنازیب-راغولوئهلا

 تكاکلم قجاراتروق ی (هننیطنطق) « راشمشوق هنساسلک هبفوص 11 كرهشود هشال"و فوخ

 .قیرطب .یدشلوط هلا یقلخ ساز نونو [سملک ۰ یدرل_شمالشاب کما راظتنا هنب روهظ

 رفظم كحاف هدهرص و ۰ یدروکود یرلشای زوک شعازوا ورغوط هعوسی ریوصت ی رالآ
 وسه) هشلرا لخاد هرهش ند( وش وط «نهمور نس) ۰ شعا حتف ی (هینیطنطسق ) یسودرا

 ناربح هنتعنص سنازبب نم ریکر ریک هاسیلک اف .یدشلک هتساسیلک هفوص 3 كرهک ند( مورد

 «یدشلوارت اتمكن دنس هناس غنزح كارس «شمز کی ارس(انرهکالو)هدنوکی سن را.یدشلوا

 «نعا 6 ی رلهعزانم لرد ۰ نا رگ یک هن راکروت قرشو لامش 0 هراراغلب و ه را

 هدقلروطارعاو ندا حیجر هراضحا یتسهعفادت مزاول كنطو یدابع هنس ر واصت

 كنابحرب هب اصع م هن امغس نداماود هح را رصع ندنضاها كرابارسمشذحم و قالرا

 . یدشمالاق یش ر هقشا ندننا رطاخ رودار ود



 یوم خیرات ۳۰۹

 كأ ظاشا اهد هعفد رب یاپوروآ نیطذطسق هدنسانا یاش و كد. ناطلس

 ندالوقس یجنشب اپاب شءولوا نالعا ییدشل رب كنم راسیاک بیو قرش قترا .ینسهتسا

 سدق ىسەمشلر ك اسیلک ییایه هدنساسالک هنفوص 1 ¢ رود زا لات دراق و ناک

 سوکرو قیرطپ قح . یدشمهتا قیدصت یهمشلر و یننص نابهر نوو طةف « شّعا

 رب هدنماع داحا نداروا كرهلیکچ هن(یمماج اسیلک ) روطارفوطن اپ یهدکریز « سوسرالوقس
 یسهشاش سویقس) هدهنطنطسق هدساراطون ساقول لاریمآ شاب انک « شا رشن همانناس

 لاما هلا نابهر قنرآ . یدشمهلبوس یتفجالوا وا كمروک ینیراص یلن اع هسندکمروک

 یرلناح هروطارعا هلا رلنیال یلاها تیام . یدشلوا لصاح ید فالتخا رب كونو هدننپب

 ر هدددنسههاس داحا رلیاسنازب ندفرط نکند زد یدرلشلا رظن فرص لدهمفادم قرالبقیص

 قان ابتسرخ هدرودوا .یدتشک هقو به یرلاجر كنيطتطسق روطارعا .یدرلشماع ازاق یش

 یغیدلوا رادهقالد هلا نيرا اال (هونح) ۲ یدا E دوجو ر زسحور

 ` یهگمردت رک ام اود ر قافوا ا RE نوجا

 رب كاابشک ۲ ۰۰۰۰« یرهش دم ناطاس هدهرص یغنیدن ولو هدلاح ناشر« سنازمب

 ةه یدروس دنا هرصاحم ندزکد هلا (:انود 7 هج ربآ < لدهرف هلا هب راطب ترد نواو ودرا

 تدوع هرهش هلتیقفوم لاک «شعا جورخ قرهیفروق ندنتیقلاف كرليلن امع یناینیتسویج هدانناو
 گرلکهنواعم ةوقردق 0۰۰۰ هرهش هدانئاوب .یدشمالشاب هكا میبشت یروصحم زا ردا
 الدنا هعفادم ردقه هدار كوص كرهش دم ناطلس . یدشلا دناز هقدلوا یوق كن روصح

 .یدشمریدننآ هحیاخ یرلیک هلرلقازىق ند(هحعاب هلوط) هنن رزوا كنو . یدشمالک | کج

 هن رزوا یراخا هرلبلن امع دراز ونج یک دهطاغ هدهسیا شمهتسیا قاب یرلیکو یابنبتسویج

 ( وب وط « نهمورنس ) بقاعتم یبهرصاحم ك یدامم نوک یللا تاپ . یدشمامالوا قفوم

 هدننامز یلتک الف و كنهرصاع . یدشلوا لصاح تیقفوم هفچآ كدک رب شینک ندنتهچ
 روید ريمعت یرلک,دک ائاد نیطنطسق . یدشملا زارا تراسح ر كوو نیطنطسق

 ی رارهش یسلاها نیطنطسق هدانا و . یدرولا هلاقم هلتدش هنرلموم د رلدلن امع

 تن (اانای) یمسق رب كنيلاما .یدروس یک تقو هدنجما یراهشقانم ند هدر كحهدیا هعفادم

 ۰ یدروسدما دای هلتنعل ین رلکیل وناق برغ «رونالغآ بوکوچ زبد هدنکوا ریوصت
 تشه ر, هن رو صح زامالک ۲ رالک ۲ یتکجهدا طوقس هدنقاب 4 رهش دک ناطلس

 یقفج هلو عوقو زواج ًاسطق هننابح كنيلاما ۰ شا فیلک ی رلالوا م مست ار وز فک

 حیجر هنلوا میلست یا ناج یادف هدنجما یضاقا كرش نیطنطسق ت . یدشلا غسل

 تعاجشر كوو هدیموم موج یسودرا ین امع .یدشمرو یماآیو مو هدد# ناطاس هج دیا

 جنیدو جنک «ودراروریطابضنا هروسحو نیت هدنتل آ یسهبب ر كد ناطاس .یدر روس ایی

 ندکغا فرص ییسیراکادفو تریغ هجنالوا نوجما كا نیمأت رفظ رب یلناش هنلروطاربما
 هدهرص و ءروسولوا عیجشل ۶ هروش ریتک راریبکت ندفر ط سه ۾ یدرومروط یزک»

 -اوآ (نوصیهلآ هریک ) هنقافآ یلنامود كتخم اب تدب « شعالبوط هرلاسبلک قاخ سنازیب

 هدنامز یفیدشب زمق هداملا قوف كن هرصاحم .یدرویربدتبا سکع یک هنارضتحم یادن رب سەز

 رامور ۰ رلشلوا لخاد هرهش رلیلن مع ند( اطرووقرهک) یراکدتبا لامها كرلیلسنازیپ هکیدیا



 ۲۰۰ یرانوک كوم كسنازبب-راغولوت هل

 -اسمهفاک « شع ادقعهدهاعم هل راتنوکحنون و نوح نمات یدصقمو دع ناطلس

 یاب «ینلروطاربعاسنازسهدهرص وا .یدشلا رمع> هنطض كن ( هرن طنط ىق ) ییسمع

 (لاخ ۱ ) «(ایرهممهزهم) «(ساتنرە) «(یرولیس «ایریمهلس) هرزوا قمل وا هینیطنطسق
 لس هنسهدار ۱/۸۰ ۰۰۰ ندیشک ۰ ۰۰۰۰ یموه كتاب ۰ یدت رامع ندرلرهش

 رم
1 

 هج اطل اف

 دیزاب مر دل . یراعکن تباغ هدیراروسو یاماکحتسا هقشا ندنو . یدلا

 (نسک زاغوب) هدد ناطلس « ین (راصح یلوطا 1) نوحما قلوا 5 ان اتو

 طابت را هللا برع كن (هننطنطسق) هللروص و رابلنامع . یدشمر دباب ی راصح

 باوج طقف « شعا تیاکش هدمم ناطلس «سیزاغارد نطنطسق . یدرلشعا عطق

 تاقرب ینطبض كرهش دم ناطاس هنرزوا كلوب .یدشمامالا یش رب هقشاب نددر
 هن رلشدراق ندساموط هلا سوم رعد ندنرلط وسد هروم « شعا عیرست اهد

 . دن ناطلس . یدشمردنوک کب ناخرط هنیرافرط هروم نوجا كمه دادما

 ها ودرا ر یئوت ا و ندکدر دکود رلب وط صوصح هغمق ی رروس ر

 . ىدشملا تنش ه هرصاحم ی (هسلطنطسق)



 یوم حرا ۲۰

 یجحنکیا ندا سولح هنتخ لناعع هلبتافو كد ناطلس یلح «یهدازش رسا و
 و تلعونام هدارمناطلس یسنکیا ,یدشعاللوق هدنماقم تلا یثراق ةداضناطلس
 سنارزب ءهرصامو .یدشملباهرصاحم ین (هیاطنطسق) لاحردرد !تدج هنتسایس

 0 كدام ناطلس « لەت ونام هدهرص وب طقف .یدا یسهرصاح یح درد كنت اب

 هغمراآروقهدهعفدو یسنازس «شمر دشا ناصع ینافطصم یثشدراق ناولو هد لوط

 .یدشلوا قفوم

 كىرش و ییلخ :هدرلنا « یدشلاق یلغوا ىلا ناهز یدتا تافو لەو ام

 هروم«سوق-وردن | ندیا یلسنرب كينالس تدم ر «سسآ و یجزیکس یتنطلس
 ساموط و سویرتعد «سیزاغارد ناطنطسق « رودو هت نانولوا نعت هتفلطوسد
 ین زکس هکیدراشع | ددې هحرد وا یسنازس رایلناعع هدهرص و . ىدا

 کریو هده را و ههداعا هرایلناع یرهش چاق رب هدنلحاس زکد هرق سینا و

 قوشت تیلصلها هنملع ران اع رار هلکنو .(۱ع۲ع) یدشلوا رویم کمر و

 ۱ ۷ وا دقع مد( نك فا نیم راج هراون ملات لا هدندکمعا
 .(۱ععع)یدشملیا مازعا رلصخیم هنسهرغن وق بیلص

 زارحا تیرفظم رب قالراپ هدهنراو یشراق هلص لها دار ناطلس یحنکیا

 ۷ ارد وص . یدعما طبض الماک ی رافرط (مروم) و (داللهه) ارکوص ندک دیبا

 «ششا ر فیعض نوتبسب یناروطاریعا تافالتخا نلک هعوقو هدننب یادناخ غولوتهل

 یسهفیظومکح هدهدنسهیلخاد روما كسنازس قارآ دارم ناطلس یحنکیا نامز وا
 «یشدراف جوا ۰ شا تافو سنا و ین ز کس هد 6۸ ۰ یدشمالشا کمروک

 ا نوجما كم تح سناژس سی زاغارد ناطنطسقو یاموط ۰ سوسرتعد
 عا بصن روطارعا نطنطسق دارم ناطلس . یدرلشعا تعحارم هدام

 نوا « شلو ماتح ہلا یاو یجزکس یراروطاربعا سنازب یموزغوط اهد
 .یدشعا هنسکرد یط ویسهد كنفلروطاربعا ىن اع ادام نیطنطسق ی 3

 را ن ۱
 نرو جم كنبات «رحش هداطدس یہا

 ؛ندىا ذاخحما لما ةياغ ینطبض كنهبنیطنطسق « هاشداپ ندا سولح هنتخت یلنامع

 . ید ناطلس یحنکیا نربع هک وشود لما ززعموین راک



 ۱۰۳ یران وک كوص كسنازبب -راغولوت هلاب

 «ششو والا ییکی هحروک ینغیدنولوب هدا ید دم كل هقرفرب ندملخ هدرهش

 قجنآ یفالتثا و دیزباب . یدشلوا یضار هغمشالیاپ هلکنا ینجات ینازب لیفس
 ر هد(هبنطنطسف) ,كمرب و یر و :هدرلنا ,یدشملبا قیدصت هدنتحت طئارش ضع

 لئونام یحنکیا . یدا كمردتا اشنا عماجرب یجندرد هدر «قمر دن ولو یضاق
 سنا و ید نامز ییدسا تحاس هابوروا له ونام طقف شما در یطاارش و

 . یدشملیا قیدصت هدیطنارش و

 تنواعمر رومو ملر راقم < برظ هکیدشمالک | هجا لەت وام قترآ

 «هتسراسن ر نایلاتنا لهئونام ,یدنیقابكب تک الف نوجما قلروطاربعا هکدمنا زارا
 یحتنلا یلارق هسنارفیتح .یدروس راولاب هنس رالارق هرتلکناو هسنارف کیدنو «هماپا

 «شم رد وک هن (هننطنطسق) یوتیسو نالواصالخ ندنحلمق ین اععهدیل وک ءلراش

 له ونام طةف.یدشمر دزق نوتمسا ید زا مر دلم یناکرجح یهدیلوطانآ كن وقتسوت

 کیا «شمشالوط یهردنولو سراپ ۰ هنایو « شمتک هفلآ دادما ندایوروا رارکت
 هل رب ندقییضت ی( هیفیطنطسق ) دیزپاب مریدلی هدرص وب «شلاق هدسنارف هنس
 تانابسا هدنلاح شهدم نافرط یسودرا روج ندغ طقف . یدشمالاق یلاخ

 هعفر ینهرصاحم اا مژزیدلس هدا السا هن راجما لوطا قرابوق ندنکی و 1:

 ینکیا هحیاوا سا بقاعتمینس راح (هرشنا) مریدلم ازکوصاهد .یدشلوا روم
 . یدشلاآ شف رب شینک قرالو وا هعفد كالا لەت ونام

 هدنسهاس مر دل یشیاكليا ه>ل | ربخ ا الف كلدبزاب مر دل «له وام

 یشخاق (هنطنطسق) ,كمردننا یسآ و ید ندا سولج «یروطاربعا تخت

 . یدشلوا قمقس ییماح ترد دوحوم هدلومناتسا ۰ قمراقبچ یتسهعمن یئاعع هلا

 - ام یدمش یلور ین دانسوا یشراق هننادناخ غولوتهلاپ دی زباب مردی لوا ندنوب

 ناماس ناطلس ندنرالغوا كع رر دل هدانناوا هقسقطایف ,یدروبتسیا قمانس وال وت

 یک یکیدلیا جاودزا هلا یر ندنراهدیفح كلهوئام  شعا دادمتسا ندلهونام

 یشدراقن و ار وص . .یدششارب هل هب وام هدییمسق رب كاسنودک ام هلا كناللس

 یشدراق كنسلح یسوم له ونام هدهسیا شما هرضاحم ی (هیلیطنطسق) یاج یسوم

 طرف ,یدشلوا صالح هدندتک الفوب هس رزوا یلدا بولغم ندنو رط یلح دمع

 «شماراپ هنشیاهدایزكب یمائوتوط هد(هینیطنطسف) كنج ینطصم یر



 یوم خیرات ۲

 ۔ ولوا ارجا ینا ینأیلمع همکچ لیم طقف ۰ (۱۳۷۵) یدشمریدکح ليم هنیرازوک
 كدا رص ناطلس یر ۰ شما ماود هدنساسدو لمح هن سوقمو ربا ؛یدشمات

 یشدراق هلوجوک هلا سینا وب یحنشب یساباب « شمقیج ندسبحم « شعازاق ینهجوت
 ۱۳ دو راکنرادخ دارمناطلس .(۱۷۷۵) یدشلوا ببس هتطوقس تل وام
 هلا ساو یجنعب طقف . یدتشملیا سالجا هدتخ ینازپ رارکت یرلنا زالآ
 د زاب مر دلم ۱ یدرلشم««هدا تحار ولرد ر هدنتخ سنازب لەت ونام ینکیا

 - و هدنماقم نهر كاهونام یحنکیا روطاریعا نامز ییدلبا سولج هنتخ ین اع

 بلط نسما تمدخ هدنسودرا ییناععهرزوا قع ولو یک ید هدنئیعم <« سا ول

 یوسلک < شا هرصاحم ی رلرہش یدند ؟ هلا یسودرا دزااب له ولام .یدشملیا

 رفس كحمل دا ارحا یراق e زقاس « شمشدلاح رارب هلرلرلن اع هدننا اشنا

 یءدنلآ اینک بتا تا سیا و ینش رابتخا . یدشع ولو هدددن رلقل مضاح

 مریدلس طقف ۰ شمالشاب ےک یرلروس هعالک | ینکح هلک هرل رهش

 ینرازوک كلهونام ناولو هدنهاکودرا لنامع هدر دقت ییدتا ماودهنایلمع هد زا

 او ىش . . یدشاوا قفوم هفمردروط نان كردا نا ینغحارد وا

 :شچاقندنلآ لدیزیاب مریدلیب هلتبسانم ر لئونام (۱۳۹۱) هجشدیا تافو غولوت هل
 یسک ری وهددیزبابمرردلس نامز یکیدسا سولج هبیروطا ریا تخت بولک هنتکلم
 هقولبآ ندنفرط هدد زبابمر دلس یرهش ( هنطنطسق ) هدانئا و . یدشملیا بلط
 مردلس نوا قمروط یشراق هننافوط بیلصلها ناکبووق ندلامش طقف.یدشلدا

 هفم را روق ى( هبلطنطسق ) . یدشلا عارفا هک هرصاحم یهقولبآ ون دزاب

 ۳ رخ نتکرح فا ا تلص لقا رع لوا واخ ندنساکلپ نافع

 «شمشوق هنسودرا نمشد ««(یلوبکم) قرهقاب یال هرصاحم دیزباب مرب داس زالآ

 یمنارب تیرفظم و . یدشلوا لئا هترفظم ر یلئاش و قالراب هداروا

 هنک وایراروسسنازب رارک ۶ هس رزوا تیرفظمو د زاب .یدششار هدنش|تشهد

 ؛شلآ ی رافرط دالله ها هروم ندسنازمب هامالوا قفومطض یرهش «سشماشاوق
 .یدشملف ما هنعار وط یلث ا ی الاس

 لغوا كسوقینوردنآ نوجما كمروشود یلهونام یینکیا دیزباب مر دلی
 الا تکرح اینک ۰ نسا و شا كیرح یسینآ ود ىج د



 ءارکوص . یدشمامالوا قفومهللاصحتسا تن ۳" ر چیه نوجا ینیدلوا یمنکوت
 یرابلقج الا نکرک ندکیدن و تاپ FE هحرو يلخر نوجا تدوع هنتکلع

 و یطاسو و ااو كنط طق كوو هلروص وش . یدشلدا نیت ندنفرط

 ٍ . . .یبششوآ چرا ولا 8
 رلن و لوا اهد یتموکح es یلغواییا كسوغولو هلب سا و یحنهب

 شب >| كارتشا هتموکح هرادا 8 سوق و ردن ۳ ندرلن و . یدشملبا مسه هدننش

 . یدشلدآ نیت لاو ه(كمالاس) هدلهن ونام

 یتسلدا كرادت كناحم هیدف قحایاراب هنصالخ فک الدا روطاربعا

 ماطكنهن زخ اباوج هئساحر و كنساباب سوقینوردآ «شعا اجر ندنلغوا كووب

 له ونام طقف .یدا یسمهعاتدوع كنساباب هدیدصقم .یدشملیوس ینغی دلوا ربقاط

 قفومهفمرات روق یتساباب .شعاص ینسهناکلام « شعا تکرح هناقفشم یثراق هنرد

 ندتنطاسیموقینوردآ زارا تدوع ه (هبنیطنطسف) سیآ و ینشب .یدشلوا
 نو و كنس دك ارك وص .یدشملیا باا كرش یه وام هنسیدنک «شع امور

 یضارهکمر و کریو هدام ناطاس یحنرب هګوروک ینفیدلبقار ندنفرط زلتموکح

 ههایزاهد مدنندشزاق یوفو تمظع كرالناع ارکوص تدم رب سا و یو
 یالورب كرایلنامع ینلروطاریعا سنازبب ارابتعا ندخرات وا قترا شا طوقس

 سنازپندیا رادهلولو یراموردوسبه هل را هد دو تمظع رلنامزرب .یدشمرک هنلاح

 . یدراشلاق هدش روم تکرح هناعنطم یشراق هرابلنامعع یدمش یر سوهلیساو

 ا0 لزا ها یتنلاو كرادمکح ر اندام ,تاسانم کمد سووا ۲
 . یدقحال وا قاپ ىلع هدینآ ر نقاب (هشطنطسق) .یدآ هدنسهحرد یاس

 هدراهلماعم د دش اماد یشراق هتیراروطاربعا سنازپ یراهاشداپ ینامع ندببس و
 .یدرارومشلاح هفمرق ی راتوق هدفرط یه «رارومولو

 وردنآ هحدا مور ندتنطا- یسوقموردنآ یلغ وا لا نر

 قاشا هلک یحواس یعوا كداص اطلس یر سوقم

 ناطلس.یدرلکحهدبا فلت ینرلاباب «رلکحهشلر سن ر کیا ًارظن هقافاو .یدشما
 هد ییساکر شكنلغ وا اذک «شمر.دکچ لیمهنسرازوک كنلغوازالآ بل آ ربخ یو دا

 كن وروط مه كنلغوامه هدسنآ وب یذشب روطاربعا ارکوص .یدشمرردتبا فلت



 یعومع خیرات ۷

 توقرب هجردوا هدنسیدنک رک سونزوک اتناق طقف . یدشاربو رارق هنساع ولو
 - و نادم هن اعوق و قحالوا باس هنضارقنا كغلروطاربعا N ن

 .یدشماکح هنرتسانم (انافنام) كردا تغارف ندقلروطاربعا «شملوا مدان ندنسم

 غولوهلاب اراتعا ندحرات وا 0 شور دتا N ۳ هدهسوت هام لعوا تا

 سنازم هدرصع یج درد نوا طقف . یدشمالشا هغلوا فاخ هنس یکیدکی فا

 ول ۰ یدلکد نانم هدهحرد قحان ایاط هراب رح خاد شهدم ردق و ینلروطا ربع ا

 رازب ونح ۰ PRA باس هنعاض یضارا و هراب 0 نانا قوح 2 رب رح یلخاد

 هلا هروم . یدراشمریکک ىنرلاەچ نوتوب یدمش هدوجو فیعض وب رایلکیدن و هلبا

 اش كح همای رلبا هننحاب سنازس رایلنامع ۰ شمالشاب هفماشای لقتسم ناه ككينالس "

 . یدشلوا قفوم هفشک هلساعرف نوو یرفط هآیه

 لغوا كنب زاغ ناخروا یداماد هک یدیا هدانا یی دلکح هاوزنا شوک سونزوک اتناق

 ناخروا « شاربتک هنبرهث ( هچوف ) بولیدیا ربسا نکیآ هدقمشالوط هلقاق مهاربا لیلخ

 -ام یغوا كسونزوک اتناقو ییفد هدسوغول وت هلاب سی آو یچنشب هنن رزوا یتعجام كنم زاغ

 سانا و یجنشب ۰ یدشلا دعو یتفجاراتروق یییلخ هدازهش هلطرش كمهلدیا مدراب هسوتهت

 . یدتمزو یتسهرآ كس و هنام یردارب مق هلل |یزاغ ناخروا یدصقم ندوب كسوغ ول و هلاب

  هبمالوا قفوم هطبض 8 شا هرصاحم ی رهش هحوف نوجا قلوا لئات هدصٌمم ر سی آ و

 لیلخ هدازمش كرهریو نوتلآ كيب زوم هللا هبنر رب ویو هننکاح هچوف هجنالک ۲ ینغج
 هدننب سونزوک اتناق یردب مئاق هلا یزاغ ناخروا ۰ (۱۳۲۰) یدشلوا قفوم هنمراتروق
 ریلکر دقء(رادکسا) رار هلیس4لع ابرتک | یزاغ ناخروا . یدرولوا امرف مکح تیمیمص اماد

 زازعا هلتروص ره كرهلورووک هن (هبنیطنطسق) یرلقجوجو یسهجوز « ریلی و رلتفایض هنفرش
 AN END یدریلب دیا
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 ۳ رد ناررطآ رها E 0 ی ایا
 تب دص ابوروآ هده رص و طة . یدشمالاف دما هقشاب ندش واعم كل لند ال نوجا

 كلبا لاحهمم هتا كما دادما هقرش مک سه ندرااپاپ . یدا هدنحما فالتخا و

 - وس هیرلیا یتسالوا میان هنساسدلک برغ ثانساسدلک قرش هرزوا قلوا طرش

 هيج ون هنب رزوآ یرلذمشد كغلروطاریع ای راحلبق برع نیلا هیفامعم .یدروی ر

 یدشکوچ زید هدنسیشراق كنابروا یحنشب بودیک هامور یتح ۰ شمهتسیا كما
 هل رار فس تیلص لها نلیدا ارحا لوا اهد یرلتوق نوو كداباب طقف .( ۰)۹



 ۱۹۹ یران وک كوص كرسنازبب-راغ ولو هلاب

 ..روق داسف هدنملع هحالکا ینرادنقاو ذوف كنسزوک اتناق ,یسهدلاو هللا سنا و
 « زانهمالشا نودا اش ی اوا كنمرارادفرط « کا سل یا کک
 .اربعا هلیمان نسب و لا یتسیدنک هدیمابرقا كسونیزوک اتناق هرزوا كنوب

 .یلخاد برح ر یکی هدقلروطاربعا قترآ . یدرلشعا قیوشت هکملیا نالعا روط
 .برص نوجا قلوا قفوم هندصقم شون زوک اتاق . یدشمالشاب هکمرتسوک زو

 یبقر كکب روما هداننآ « شا قافنا ها كم روما یب ندا و نافتسا یارق
 رود وزو اتاق طقف .. یدسخمهتیا كا. قافا الا یاب

 .. ودول یزبق « شلوا قفوم هقافنا هد هلا یزاف ناخروا ارکوص ندکدشوروک هلکب

 شستحا هلتسسانم راهرام و . (۱۳۵۱) یدشملبا جوز هیزاغ ناخروا یار

 نونلآ) سونیزوک اتناق تیاهن . یدرلشما طبض ینمظعا ممق كنسبضارا سنازیب

 كردیا دقع هدهاعم رب هللا سوسزوک اتناق اننآ « شمرک ه (هنیطنطسق) ند(وباق
 اک تما جوا یعرکی سینا و ینشب نمی :هلتدم هنس نوا كس 6
 .نونک قرط ی چیه رارق وب طقف . یدشلر و رارق هنسالوا روطارعا ردق

 . یدشههمهدا

 رابلزپونج هکیدروینولوب هدلاح رب فیعض هجرد وا قلروطارمعا هدانئا وا
 ندضرع تقو ر چیه یتساعا ود سنازب « رو وقوا نادم یشراق هراءلسنا زم

 كيدنو « شما حالصا یتساعانود سنازب سوسزوک اتناق . یدرویفار هدازآ

 ۱۳۵۸) هدراه رام یلناق ییدتا هلبا راز ونح طقف « شمرعغاح هدادما یتساعانود

 رب . یدشمریتک هنر ینروزرا نوتو كرازبونح قرالوا بولذم هن (۱۳۵۲ -

 یلغوا كنزاغ ناخروا ندفرطرک,د.یدشمالشاب رارکت لخادبرح ارکوص تدم
 نوتوب غولوت لب سین آ وب یجنشب . یدرویبدبا ریسا یییلاها هج رلکیب هداشاپ ناملس
 .كن وب هدسوسزوک اتناق عل یسا و خفن  شلدا مور ندنقوقحو كالما

 یدشملا نالعا روطا را هدنسا ساک هفوصایا یس ونام ىلع وا هر

 هلبا یتواعم كرازونج غولوتهلاپ سیا و یجنشب هد۱۳۵۵ ارکوص . (۱۳۵۵)
 -رک هنارک اذم هلبا سین ا وب یجنشب سونیزوک اتناق زامصاب راصاب ین(هینیطتطسق)

 قاوا زاح یتیحالصو ذوفن نیع كسینآ و یجنشب هلبا سونیزوک اتناق « شمشپ
 راح جات سنازم هلیطرش تایح دق كسوهنام « هنرلامروطوا هدیارس هرزوا



 یوم خرا ۱۹۸

 لام هسوکو للا قتلاص هلاناخروا یلغوا لاحرد «شلا رخ یناکرح كرالوغوم
 كرلیلسنازبارکوص «یدشلوا منام هلتیقفوم لاک هنسالتسا لوغوم « شهردنوک

 نکردبا هرصاح ین( هسورب) یک ییدلیا هرصاح یترارهش (قینزا) و (دیمزار
 هطعض هدی رارهش ( دیمزا ) و (هسور) یزاغ ناخروا ییغوا طقو .یدشلا تافو

 ردا قاما هلب راکب ناخوراص و ندآ هدسوتسوردنآ هحنلوا قفوم

 نادم ( نوناقهلهب هام تیام < شا تشت کمورو یشراق هرابلن اع

 هدیرېش ( قینزا) هدنسهحش هراحم و تح «. شملوا بولغم هدنسه راح

 ۱۳۱ ا نال لغوا كن زاخ ناخروا ندفرط رکید .یدشمراقح نيلآ
 لرایلنانعسوقینوردمآ هدهجیقن «شٌما هدلآ ینمظعا مق كن رافرط (راکدنوادخ
 ام ی( ین ی ) سوم و کک هنج وم هاو و .یدتشباا قع هطاصم 11

 ۱۳ زالو یمدلا مور كسوقنورمآ ایلایع . یدکسمدنا كرل
 تیاغنفرط هلتتسانمو .یدرلقحان ولو هده اتسود تایسانم اعاد هلروطاربعا ءرلکح

 هدهاعم و نانولوا دقع هلا سوق وردی .یدراشعا یطاعت رهده رادتمق

 . (۱۳۳۳) یدنا یتهدهاعم كلبا كرابلت اع

E Nهحردو احراخ یناروطاربعا سنازب  

 ۱ یر سونوکاتناف و سوفیو,مآ ی و
 ۵ را تارو «یرلهعزانمتنطلس و تخم ء ران ابصعو راداسف .رویمرتسوک هاشارثارب چیه

 -ومهد شاب ءسوق وردنا جنک یدیفح كق ورد آ الوا .یدروساتلاح هابرل

 . یدشما ناصع هللا قیوشت كسونزوک اتناق نانولو اح ینسهبنر سوقي

 . یدبا یلسنازب رب کد تیاع « شمروک هیبراو لیصحت سونیزوک اتناق
 ره هلبتهج قالخا وس و عمطو صرح طقف « ردبا لاغتشا هللا تاییدا یسپ دنک

 وا تا هدافتساندنساکذ كتبو روک اتناق سوقسورد ۲ .یدرابا قوف هک
 ۲ طقف « یمهتسیا قمروط یشراق هرات اعا رک وص ندقدلوا روطاربعا هدهاس
 ندطاضتاو تلیضف یشراق هراودرا جدو جنک ناشیلاج هحتف هشابندشاب یییلوط

 لوح وک (۱۳ع۱) هدننافو .یدشهمهدا زارحا تقفوم ر چیه هل رکسع مور

 وکح یارحا ا یاصو كناوداح ودانن | یسهدلاو « ی » یجنش یلغوا

 طرف ااغ و روک یک ردا هاه یرلت و الوا سونسزوک اتناق . یدشمالشاب هتم



 ۱۹۷ یرلنوک كوص كسنازبپ-رلغ ولو هلا

 شا امغی یرارهش ینیدل آ ندراکروقرهیلوا یضار اکو هژور . یدشمهتسیا كما میسقت

 ۱۳۰۹(۰) یدشملکح ندیلوطان ] هرزوا كمهّا تدوع اهدرب

 هنسر «راشمشدلاح هه وقت ی راتم وکح هدنساننا یسهکلهت نولاطاق رلبلت اع

 . اشک لا به رایقأع هدزهراخ وب . یدراشمالشا هایصاق را
 رر رر ینرارهش هدیرلکی كروت رکید نالوا صالخ ندنضرعت كرلنالاطاق

 یغحایاب هن هدنسشراق تعضو لکشم و سوة وردنا ۱ یدرلشع | مایق هدادریسا

 وم نارا ندا زارا تکا اعاد, یشراق هنتتموکح ق وخلس تیا « شمرشاش

 .هنازاغیاخ لوغوم سوقینوردنا .یدشع وشود کا طیلست هرلبلناهع ی رللوغ

 هدسادخ شعا فیلکت ینایرام یزق عورشم رغ هب هدسآدخ ییلخ هدنناف و كنا

 ندنو رلیلن امع طقف .یدشعالرضاح هکمورو هتسرزوا رلبلناّع هللا ودرارپ وب و

 كنازب ندفرط رب رایلناغع . یدرلشملبا ماود هناحوتف كرهیمشود هشالت ايق

 هن رلیدنک یناوذردتقمیکلاخیم هسوک هلجزا ,ینلاحر سنازب «رارویلب ربا هنررض

 هدهرص را یزاخ ناچ طقق نیفکرازرلرا ن ترم را



 یومع رات ۱۹

 نوجا راز وج هلا رایلکیدنو ینام هبنیطتطمق روسدنا دیدم ینلروطاریکا اعاد

 زواحم ینیقوقح ۰ روطارسعا تاچ ۰ ( ۱۳۲۹۷ ) یدرولا ینلاح لادح نادم

 « شا قاغا هللا راز ونح هځالک | یننجهمماروط یشراق هتلم کیا و ندا
 .یدرلشلوا قفوم هغملا ماقتنا قرهقا یرهش هد رلیلکیدن و

 سوقیوردنآ . یدراشمالشاب هکمهلیرایا ندقرش هدرالناغع ندنهج رکید
 :شمردنوک یه ورطنالبف سویسکلا ندنرلنادناموق روسج لا یشراق هرلیلن اع
 هد الوط ندنشفوم مع ۳ يیدهمهدنا كل رادت هردو قازرا هس ود را طرف

 رایلسل ازم هلا رلسلت اعع ۰ یددوحوم هدفرط سه تارّوم نرو تسس هنلاح و

 ا کی . یدشلوآ فعض راحود نودس یطخ هراقس ندبالیکشت دودح هدنش

 م هتشلای ربش كل رلملن اع رومدنا لر ینطخ ماکحتسا «مورج ندطلاسو ولرد سه

 لالقتسا نالعا یزاغ نامع ۰ یدرونولو هدنلخاد ناکما یرلمع ندر یرلکد

 یادناموق سنارب قرالوا هعفد كلبا  شمورو یشراق هرابلسنازب زمنا ردنا

 .یدشعا ه راح هدن راوح ( راصح نو وق ) ها ودرا یهدنسهدناموق ولاززوم

 ردق هس رش ( قسرا ) رلبلت اع ۴5 وط ندقدل وا بولغم هدهب را و رل لسن ابو

 .یدراشمهلب راب |

 یجنکیآ كرولفودهژور ندنرالاریمآ « دنانندرف ینوغارآ یلارق الیحس هدهرص و

 -رکسع مورهنم رارکسع «شلک هب (هینیطنطسق) هژور .یدشعا هدعاسم هنس | تمدخ هتسوردن [

 كره رب و یناونع (رازهح) هدعب ( قرداغهم ) الوا هدهنسیدنک «شلرو شاعم هداز ندرا

 هل اقم هل وق و یراق هر ملن اع «سوتسوردن آ .یدشلدیا موز ه ایرام یکی كتنوردن [

 نو و یراکب كرون ندا لالتتسا نالعا رارب هلرلسان اعع هدانا وا طف دمها كا

 ورعوط هایدبل یر دنا شا یا(رپشال آ) ریش ىلع کی نایمرک .یدرارونشالب ابی یلوطا ۲

 هدسوتسنوردن | روطاریعا .یدشل | هرصاحمی ( EA ك روموا یب ينۆمطشق ؟شمهلب رلبآ

 IF و ندرلن ال اطاق ررکسع یهدنتیعم تك هژور .یدشعا قوس هب یلوطات | یهژور لاحرد

 یمات ( کولو نالاطاق كوو ) هنب رکسع كن هژور ندبس و ؛ یدا ترابع ندرلیلن وغ

 ارکو صندکد تابولغم هد( نچ «كا زبس) یکی یسەرق هل رکسع یهدنتسم «هژور .یدشلرو

 3ردبا زارحا رلترنظم یاوتم ىح «شغا لافشا ی( رهشالآ ) «شمریک هنیرلجما یوطا 7
 فالتخا ه دشت ريل | زمب هلا ژ راغلب هدهرص و طف .یدشمهل رلبا ردق هندودح ناتسنمرا

 ندکدتازارحا تی رذظهردقو «شمریغاچ 4 (هینیطنطسق) ییهژور سوتیوردنآ .هجندبا روهظ

 هرب ال | فلتخ ین رارکسعتا هژور قراقروق ندتبهبیکید زوک هتنطلس تخم ثبت هژور اکو ص



 ۱۹۰ یرلنوک كوص كسنازيب -رلغولوئەلا

 .افتسا ندنساعا ود كد و نوجا قوق یثراف هنسام اب ود روح لم ۰ یدشمالا

 .یدرولوا ام ت روح ه هد

 بقا رب هدقرش هلص وصخ

 -اربعا رب یی « نمشد نوجا
  الشاب کما یا

 « قلروطاسعا و .یدشم

 هنضارفا كسنازس ه رسالا

 - ارعا ین اعع نالوا بوس

 .یدنا: یار وط
 رادمکح سوتبنوردنآ

 قرش كلئاخسم زالوا رولوا

 هنلوصح هدننیب یرلاسلکب و
 رزو رز یداحا ینیدشیلاح
 لئاخیم .یدشعاتبشت هکعا

 كما دانتسا هرلمور فرص

 هطب ار عا و هلارلمور كرهبئسا

 هدنابسانمهباامور قلخ «شعا

 چاق رب هلبا راترطپ نانولوب

 ینکیا زلخ كلئاخیم « وعض و كعلر وطارعا 4 ین
 . یدشملیاهاظت هلیماع هدننامز سوق و ردنا ۳ ا اک رل کک

 یرارواکنج والسا هدرصع یج وا

 (ندرلمسر نالساپ هدرود وا)

 هغع الاقلاح هدنحمآ یرلهعزانم ند ندیکب (هشطنطسق) «یدرلشعا درط یسویقسپ

 ماظم هراکیلوتاق هلباقلاب هدرلنا « رروسدبا تنعل هرامور رلکیلوتاق .یدشمالشاب

 تاشقانم و نالوا رحنم ههعزانمو ربج اینک | .یدرارویمروط یرک ندنسارحا

 .یدرویمهدیا مازا قرطر چیه + مورع ندرادتقا واردره روطاریعا هدناب روا

 نولو ارکوص تدم رب راهعقو و ندا نایرج هد( هبنطنطسق ) فرص هدتادب

 ودرا . یدا ناشی رب یسهلاملاوحا كار وطاریعا . یدشملبا راششا هراشالو

 راراغلب یدما هدنجما ناصع هدرماو الات یک یتیداوا هد راخ نکا و ط



 یوم خیرات ۱۹4

 یشراق هروطاربعا و ناراتروق یترلنطو « رابلسنازس . یدشملیا تافو ارکوص

 . یدراشمهموک هلس قدم راروطاربعا یدسج « راشا كلروکنات ندن رایصمت
 :هنسهشوکر كئاسودک ام ین دسج كنساباب سوقینوردن | یحنکیالغوا ارکوص اه>

 : یدشم ر دتا نفد هلحم ییدسا تافو نکررو یشراق هال

 نیتالر فبعض (۱۲۰۱) | رکو ص ندکدتا دادرتسا یب (هرنیط:طسق) غولوث هلاب لئاخیم

 كنلروطارعا و .یدشلنا سیسأت ینلروطاربعا مور رب مورح ندتناتم هنر, كنفلروطارپعا
EET |هللا اسیننمو (رهمشال آر ین دالف 1 یوک یضاق ه هسو رز هدیمذا « قع زا :یسضارا  

 بربمهز هم ۰ زوربس ۰ هنردا ۰ اکارت ۰ هیلیطنطسق :هدیلیامور ۽ رهش چاق تنش زکد هرق.

 کی دنکلاخ < ونک ¢ كرن « 3 یمسق 4 كنانودک ام هلب ) یرویلیس ( ارم هل هس

 زورعا € ردا یللدم « سودور : هدن کد را هطآ ؟ یمسقر تاابلاست و یسهزرزح همش

 . یدترابع و ارش ی ك ورتف هل ءاواسساپ انام هارتسدم .هدهروم ؛ یر هطا

 ۔ود هد یلاکلمتسم زب ونجو ثب دن و لب ینا هقود لهییشرآ هدقاروطاریا هقشاب ندرلن و

 نانولو هدنلآ رلبلکی دن و .یدص وصخح ی و اب یلکیدن و یغل هقود لهییشرآ .یدرومسول"

 یک ( یلغوا كب ) و ( هطلغ ) هدنلآ راز ونج هللا راهطآ راس اهد و PERE «سوتس :یضارا

 «یدرلشمهلب رلباردق هع رق ءرلشم | هدل آیت راجت زکد هرقرازب ونج .یدروب ول و یرلشوراو هن بط نط سو

 .یدایس-اسر ردتقملا «ینادناموق كوو كوص كرلبلسنازب لئاخیم یزکس
 طقف . یدشلوا قفوم هغملا هلتوق رب قافوا ندنلا ودرا ر فیعض یهینیطنطسق

 «ندرلراغاب ین راس الو يلا مور 6 ندراسو هنموق یوز رط ۰ ندرلکروت ییلوطانا

 یحشزکس «یسورعوط اهد .یدشمهمهدنا طض ندرلهلب اع یر ی راف رط ناسا وب

 الور کار طلا انام یا «قاروطادنعا ییدلبا ایا كلئاخوس
 ر انف لايم ؛نیلیح «طقف كلامەشاب ر كوب وب یک هینیطنطسق «قاروطاریعا نوتوب .یدا

 نما تانكا یتسهقاس کوم ندالوفا ادا كس ازم ا ىدا قولخم

 ذوف هنساضعا نونو كغلروطاربعا یک هیلبفط تارمشح « رلنایلاسا .یدلکد نکم

 ندرز ونحایو رایلکی دن و هدنسهفاک ناه كرل رهش ناولو هدقلروطا ربع ا .یدراشعنا

 .یدراو ۷ ها چاق ر

 لترجا نوتبس ندنغیدامایالپوط یرکسع ینیدلوا ندیکسا قلروطاریعا
 .یداهدنجراخ ناکما كمر و شاعم کف :یدشملوا روک هنمادختسا نو طی

 هدودرا راد و ۰ ید رابع ندرارا را حلسم هدننعم یراسر یدنک یدارفا ودرا

 هدیماعان ودكغلروطاربعا .یدرلزما تمدخ نوحایشر هقشاب ندنرلتعفنم یدنک



 ۱۹۳ یرلنوک دلوص كسنازبب -رلغ ولو هلا

 هنیروسس هعلق كنموآ تیاهن « رشتا لاوس ینیدقیچ ولرد ها ندرهش هدنامز

 ربخ یفیدلوا لباق قمقیج یراشبط هلا لوب رب قیچآ ندنتلآ ۰ ینفیدلوا نیقا
 :« شمهتسیآ كمرک ۵ (هبنطنطسق) هنرزوا تامولعم و شوسسکلا . یدزلشلآ
 . یدشملسهدبا لاخدا ردق ا یللا ( هینطنطسق ) هدافتسالاب ندقلناراق

 .یعرکب «راشمربق هللا هطلاب ین رب ندنراوناق كروس ارک وص ندکدرک هرهش رازکسع

 ودرا . یدرلغشلوا قفوم هفش وص هرهش ی ودرا ناولو هدننوق یک هات شا

 ا ارادا یرامسا كسار التام روطارعا م
 - الو) هدانئا و . یدرلشلوا قفوم هطبض یرهش كرەروك مدراب هدندیلاها مور

 رارف قراقار یتارهوحم نوو نهودو یحنکیا ناروطوا هدشارس (انرک

 اخ غ نال ۰ اع اب ود ناک ند(نوزوتاد) هدءرص و . ىدشالا

 كرهر و ه وزا یوق راو ۰ ا رخ یهعقو نکردا تدوع ه ( هشطنطسق )

 هس رایدنک هجراهمو تراسح كنسراركسع ناال یاس اربب . یدشلا تک و

 .لاحرد «رلشمهتسیاكما لوغشم هلیایلاها یرلنا نوجحما یرلکدلس ی راقدلوا یقثاف

 یشراق هرلنسال هدنهاس ریدت و رادلسنازب . یدرلشمر و هشنآ ین رهلم نال

 . یدرلشلوا قفوم

 نابروا یجحند اپپ نامز ینیدلوا عیاش هداپوروآ یربخ یطوقس كنهینیطذطسق
 هلا باب كرەشود هشالت ندنو لئاخسم . یدشملا هیصوت یتسارحا یرنس تیلص

 ثح عوضوم هل ینسهمشلر, كنبرلاسیلک برغو قرش یتح «شمالشاب هتارک اذم
 و نوجا ییدسا هشیدنا ندوژنادلراش ینلخ كنهودو یحنکیا « اب . یدشملیا
 .هدساحور ساحم نا ولوا دقع هد( نول ) هسرزوا كنو « نشا لوق یییلکت

 ( هینبطتطسق ) هنتسایسو .لئاخبم . یدراشعا قیدصت یتتشاف كاپاپ رابلسنازب

 « شمریدشکد قیرطب چوا هنسهقرا یرب ر هجګوروک ینفیدلوا عنام كنیرابهار
 -هب هرظانم هلرل هار قراشلاح کعا سا صاصتخا هدهشد دناقع یدک وب

 كنوژناد لراش تیام . یدشملیا ماود تدم قوح تاشقانم و . یدشمالشاب

 ۔ وب هنسرزوا ینلروطاریعا سناز كردیا مطقهربندرب ینارک اذم وب یرارادفرط

 هدكتک الف وب هلبرهلبحو یتسایس « یسودرا غولوتهلپ لئاخیم طقف . یدراشمور

 .ندکدلبا نیمأت ین رلتیک اح هد( هبنیطنطسق ) ككرایلسنازیم غولو لپ .شلآ ینکوا

 ۱۰۳ 4 دلج ء«یعوم دات «قیفر دما



 یوم خیرات ۱۹۲

 ا لا ا فتا هدتهاس یالسو یتسایس هصالخ ۰ شلك بلاخ
 یطااسوو طع نلک مزال نوجا یمایحا كلروطاربعا .سناطاو .یدشلبا لیست

 هدایز ندسراقسال رودوت هت ییغوا ینسهرع كنیعاسم و ارکوص ندکدلیا راضحا

 ینافو كسیراتسال رودوبه .یدشللا فاطتفا یدیروترب هدنمسا غولوهلب لئاخیبم

 ا هدانناو «شلوا روطاریعا سیراقسال سس او غوا هدنشایزکس هنرزوا

 هچراپكب یولازوم یمیصوكروطا ریعاكرءهربدتیانایصعیرارکسع یلترجاغواوت ها
 بنز غولو هلا لئاخسم . یدشعا هدهعرد یدک یاضو هنر ۰ شمریدتسا

 « شمر دیاب یتمسر هدلاح یتیدلوا هدنلوق روطاریعا كوجوک هدراهراب کیدر دشا

 چیه یروطاربعا نامز ینیدنولوا ارجا یحوتن مسر هد( قینزا) ہرخ الاب طقف

 .یدشمالا هراشعا رظن

 هلا یسهیساینو هیزکسع تایم غولوهب لئاخیم یجزکم نم . روا
 یجنکیآ.یدیا رورپ تیلم ًادج 0 .یدشللا زیع هللا 9

 تح غولو هاب نامز یراقدلبا ب اط یتسهداعا ك ( كسالس ) یرلریفس كنهوودوب

 قمروطوا هدهبنطنطسقاهد رنو: : یس «شمهلب رس یخ قار نل ال ین هبنطتاعسق
 «یرازسنارف یهدهروم ا راوی اتاپ .یدشعد «راتسر و ok هسرارتسا

 ارکوص ندکدتبا طبض ی رلفرط(اییمیلهس)«شمربع هنتیکاحربز ین رلفرط هناخآ
 یرلمتا البتسا ه«یلوطانا كراراتات هدانئا و طقف . یدشلا هرصاحم ی(هطلغ)
 ۱۷۷ یلاطلس هبوق هداتنا و . یدشانوا لوغسم هلرلتتال ردق هنس رب هنیرزوا
 .یدشلا اجتلا «(قینزا) ریارب هلیسهجوز هنیرزوا یمالیتسا

 - ردنوک یشراق هنیطنطسق یراح راغلب سولوب وغهنارتس E ۲۰ هر

 طقف ,یدا كمردتا قیدصت یتسیدنک هنراح راغلب یدصقم كلئاخبم . یدشم

 ندیآ قاحت)ا هد دم رب ینلدقبح ههرق هد(یلوسک) سونسکلا رازهح

 هرق نوجا كما طبض ی(نوسرتونفاد) كنس رارکسع زسنارفو كدن و یهدسن ازم

 اهد «(هینطنطسق) ارکوص . یدشلآ ربخ ین رلکدتک ورغوط هنرالحاس زکد

 فداصت هرب ندنسلاها هبنطنطسق هدرق یرالوق فثک . ششالقاپ هدایز

 رب ینیدنولوب یلپاق هلیوبكراوباق « راشیا باوجتسا یمدآ وب رارکسع . یدراشمتا



 ۱۹۱ یرلنوک كوص كسنازیب-رلغ ول و هل

 بولغم یدیواد هدسیراتسال ؛یسوهلیساو «سوبسکلا هدلاح یرافدیلوا  مدنتل یهو

 كنم دلاثابغ هدهرص یغیدلآ ین رلفرط سو هت و هرصامآ «یلکرا سیراتسال ه دعا .یدشلا

 هنوق "الماک ییاها یهدیلاوح و تیام . یدشلا هرصاش ی( بونیس ) هدندلازع ینلخ

 ر ردق هن رات ۲۰۳ ند۱۲۲۲ هدنوژر رط هدنف رظ تدم و . یدشلوا عبا هتغلن اطاس

 رب هق شاب قدرا .« نوزب رط طقف « شل وا قارس راه روطاربعا و راروطاربعا قوچ

 .یدشمهمرتسوک قر رثا

 هدینطویسهد ریا نانولوا سیسأت ندنفرط لااخیم یعورشم ریغ دلو كرلسول کن آ
 راکشعانق تاغ لئاخیم طقف . یدشملسهدنا اش نیمات هللا كابجهتچ و یقلایقشا قم

 «یدشلوا مبات هتفاروطارپعا قینزا ۰ شا افتکا هلیناونع (سینوپسهد) زکلاب ندنفیداوا
 . یدشلوا روطاربعا سیراقسال هنر نامز ینیدنولوا لتق ندنفرط یررسا هد ٤

 هدلاح ییدتنا نیع رئاد هننجالاق قداص هسیراقسال رودولهت یروطاریعا قسزا ؛سیراقسال

 یتفلروطارع | هدا رکو ص ندکداک بلاغهتسودرا یه و روقود رەس .یدشطاتک رخ یکی کیدلی هن

 روک یرازوک تان ۰ شلوا ریسا هده راع ییدتا هلرراغلب و حالوا طقف .ىدشملا نالعا

 هلا لونام ناخ و یشدراق < شاک هریبآ رارکت ارکوص ندقدلوا صالخ ندتراسا «شلدا
 ی(كىنالس) هدساطاو هدهرص یغیدلوا دوجوم تافالتخا لخاد و هدربآ .یدشتا ه راع

 هدرببآ Se نوا ترا ۲۵ ۰ ( یدشمرو تباہ هنفلر وطاریع| 7 كردا طیص

 عبات هنفلروطارپما قینزاطتف «شلاق قرالوا طوپسهدزکلاي نازسینآ وب یلغوا كسيراتسال
 هشیدنا رب كوو نوجما یناروطاربعا سنازپ ردق تدم رب یرلسرب ریپآ . یدنع ولو

 .یدرلغلا لیکعت

e ۰°3  
 رلکع هد اابحا یراطومسهد رس ایتغلروطاسعا سنازب ردق یفلءوط است زا

 کیدا زارحا .هدنسهاس راق وجلس كس راقسال رودونە طقف . یدشع ولوا نط

 هحدا هبلغ هنفاروطارسعا نوز رط ینلروطاربعا قینزا

 سیراقسال رود وه « یدشلا بلح هنفلروطاسعا قازا یرارظن نونو بلاغ

 یسضارا .یدلکد كلام هتوقر كوو كحهدا ایحایماروطاربعا (۱۲۲۲-۱۲۰۶)

 ناه طقف . یدک ص ندشسافس یهدنوز رط یساع ان ود سوق یسودرا .كوجوک

 -وا هدقنزا یه رطب ساازب «روشوق هقسزا ندسنازب یرارورنطو مور نوو

 كنخلروطا ریعا نیئال تیام «شعا قافلا هر لیقوحلس سی راقسال . یدروم روط

 .ىدشللا راظتنا هنسالو ضارقا هلیتعیمط

 (۱۲۷۲۲-۱۲۵۵) ستاطاو ساقود سبآ و یداماد نالوا فلخ هنسیدنک
 ندربآ زکلاینامزوا .یدشمالشابکنوروک ینعضكنعاروطاریعانینالهسیا هدننامز
 هرزسنارف . ۰ شا فرط رب هدینهکلهت وب سیناطاو طقف . یدرویلیدبا وقروق



 یرلنوک كوص كسنازیب-رلغولوبل

)۱ ۵۳-۱۲۰6 ( 

 تیشت هتسالشسا ( هبشنطنطسق ) و رشال

 يا ینغلروطاسع | سنازیب هده رص یرتکدتسا

 وا ۰ یدا سب راقسال رودوت هت هلا ساقود هدرلنا 3 یدرویتسا قمشالباب رک

 یضاقنا كملوطارمما « نور

 یسیراقسال هد(هءفوص ایا ) یفنص نابهر ندنهدالاق یمکح كنوتانسو یلاها هدهرص

 یرامهار هدنسشراق ینام اھم كرلنسال هدسیراقسال .ىدرلشملا نالعا روطارعا

 .یدشلا سسات یتغاروطاربعا (قتزا) هدارو «شعا رارف ه یلوطانآ هلا ینعهو

 کنآ نططسقهدهرصو 7 فعرا یعهبسایس یسها ك(قس زار ا ندح رات وا

 هلا سس ات ینیغلطومسد ۳3 هدن راف رط هدن راف رط قلدووات را لئاخسم یلعوا كسول

 .اسعانوز رط هدسوتسکلا یوروط كسوهنموق سوقتنوردنآ نکیا لوغشم

 .یدشلا ساب ییغلروط

 كرلبقوچاس یرلمسق نالوا ترابع ند( اینوغالفاپ ) و (تنو) كنفلروطاریعا سنازمب

 نالعا كنسهفک « شع ولو رلیلاو قوح ر هدارو .یدییک شلرآ نوتبسب هنرزوآ یسقرت

 نسح ندیلاها نوجا یرلقدلوا یارو اا راس و هنم و .یدشلوروک ینفیدشیلاچ هلالقتسا

 ؛لوسهرک ) ۰ شا بیر ودرا رب رارهسا سو هنموق سویسکلآ ۰ یدرلشمروک لوبق

 ند(یلکرا) .یدشل آ ین رلفرط (بونیس)و(هرصامآ «یرتسامآ ) «(هنوا نوتهنوا) توس

 یروطاربعا قہنزا هداننا و . یدشلوا لخاد هغلروطاربء | ۹ لحاس نو و ردق ه هبساقفاق

 دی واد یشدراق كسویپسکلآ طقف ‹ شماماباب یش ر چیه نوجا یغیدلوا لوغشم هل رانبت ال

 شیراقسال هال عاب کچا دیدهت هدین رفرط ( دیمذا ) هدیودبا طبض ین رافرط اہ وغالفاپ
 .وق كنم دلا ثابغ یراودرا قوجلس نامز وا . یدشلا قاشا هلا ندلاثابغ یناطاس قوجلم



 ۱۸۹ . رتتیال هدهبنیطنطسق

 لسومرت كييلص لها هدلاح کیدا طوقس ( هینطتطسق ) هیقام حم . یدشللاق

 . یدشملمالوا راداب ردق هلن رلتم کن یرلکد تا سننا هدن رب ونح

 . یدشلر و ینلئوراب بو هنئآ هنیرایضمب ,شلریا هکلربس كوبوب ترد رانوب
 (هنتار وطوا یهتنوق شنارف ناوروک یتامدخ اا كن (هىنىطنطسق) هلح زا

 رب یرایضم ندراسن رب و .یدشلآ ینکلسن رب (هثاخا ) تیلسماش موبلک «ینغلهقود

 هناخا هلحزا . یدرلشلا تدوع هسرانطو قراقار فلخ هنرلرب ارکوص تدم
 وداوورفهژ نالوا فلخ 9 شا یک رخ هل روص ناع تلسماش ین رب

 لناق هده «تیرهصبسک مهر لیلسنازبب نیوودراللبوود مویلیک هلبا نیوودراللیو
 ی (یران وناقسدق)هدهرصیراقدل وانارمکحهدارو رازسنا رف.یدشل اارحا رله رام

 ه هعورهدمع ءرلشمر و یتمان (یرلنوناق یتامور) كردنا لوبق هلا تالیدمت ضب

 لها هلروص وش هتشيا .یدرلشل |قیسطت ینوناق و هدلئاسم مهم كا رلشعا هجرت

 - هدیا هدافتسا ندن رلتقفوم و هدلاح یرلکدمسا وع یغلروطاریعا سذازب بلص

 یو رمه الګعم قوچو هدم رص یرلکدتا تیک ال یارحا هدسنازب کک
 ماوقا نیهتسیا قلوتروق ندنتیک اح كزانال «لکد یشراق هرلینا و. زکلاب ؛رلشلاق
 نکرتسیا قلوا 6 احهسن ايب بیلصلها یم وغوطاهد.یدرلشلوا روبح هغمشبب راح هد
 هدنکلینانو هللروصوش «رلشمرتک هنابلغ یتسهنارورینطو سحالرلیلسنازب كرلنا

 ا رنگی علت و نازسنارف کءدهرومو هانا اردک ید
 یسنازل ۰ نشمااارحا ی رشات هسرزوا رالتنازم یاد نیل 9

 تقادصند راهعم كسراسوهلیساو سنازم «یرلکدتا یرهشاسمد رح كن رلهبلاوش

 .یدشلوروک .یرلکدهتسا ىتى



 یعوم خیرات ۱۸۸

 طقف . یدشمهتسا ثمر و هره ور قراربیآ ندنسلناشن ینهدلاو رو « شموس

 ا ا موم هار قرایالپوط ینراشادقراو ینراتتسود یسلناشن كق
 هتانحو ره ور . یدشعا هزکد هد ینه یک ییدسک ین راقادودو یور

 ۱۳ تافو هلو یک تیک تلل تن واتم ندی یض «شمامالب یشرب جنبه یراق
 كل, هن وتروق ود رە هسرزوا یافو كره ور یکی 1
 ۱ یکی مرا یخ ی نوا هه ودوب یی ہد ود هیا

 ىدا اقا تیک بل تجار ود ناژ .روطارعا الما
 ئان یدنک كردا فیلکت یمر و ههودوب یحنکیا ین رق ناتا ىلارق راغلب

 و هو سناطاو هجو روک ییکیدلدبا در كنفلکت و طقف .یدشمهتسیاقلوا تموکح
 یروطاربعا ابنالآ ندا ترف ندهودو هلازهمرب تح ءراشما قافلا هلبا رود
 یتافو كل هرب هدانا و . یدراشعا لخاد هتراقافا هدقیردهرف یحنکیا

 و راوروح) هراتلارف ی « شلو تنوکتس زا م ناسا یحتکیا هترزوا

 ییدمرتک هر یدهع یتیدلوا ش دا هساطاو طقف « شعا تنواعم هد(یلروح

 ۲ وا .یدشع ود هنتکلعقراقاب ی رلحالس « شلوا راحود هبادع نادحو نوجا

 ستاطاو هرزوا كلوب . یدشلوا فعض راحود یتموکح راغلب ارکوص ندمر

 هتررض كرلشال هللا رازاغلب ینروطارم ۶ مور کیا يهدنسهرادا كرودوت ه هلا

 . یدرلشمالشاب هناحوتف

 یرود كنهودوب یجنکیا یک کیدتیا راذک هلتروصوب ینامز نەر ود ناژ
 هقشاب ندنعز تلاح ر دیدم كنغلروطاربعا نئال انداع هد(۱۲ ۱ س ۱۲۲۸)

 ندهرتلکناو لیتساق .هسنارف ءامور«كىدنو یامزنو و ناهنهودو .یدشمالوایش

 ۳ یدشمرک هلکمناید تن واعم

 یصانمو بتر تح«یران ا سفاناکهدن رهش«ءققار, نهر هرلهقنابییلبف یلغ وایتح
 دا الا رایت اور كرلماط هدسناز» یتح نهاد و ریما هاقع اص

 .یدشاواروحهنعاللوقهدنماقمنودوا بور دق ین رر باشخاكبارس «هغم ر دصاب

 ؛یدرومهدیاافا یمەفطو رتومرب لاعف هدنتساس قرش ینلروطارعا نوال قترا
 رک هعوق و هنداح وب < کیدا ققحم هجرد وا یحهدا طوقس كن( هنطنطسق )

 یسا زکلاب كنا يهو روف سلوا لصاح رأت رب زا كم هدایوروا زلک



 ۱۸۷ رانیئال هدهبنیطنطسق

 ردق ه هجرد ر یازواح كس رلاسیلک نتا هل نان ولوا دقع هد (اقنوارود

 . یدرلشمل | عنم

 نهودو هسرزوا یلافو امومسم كنبرتاه ۲ زا

n et r 2یهنوتروقود رەي یسهتشنا كن راه هلا  

 ندهسنارف « شلدا جوت ندنفرط ايب « رەي . یدشعولو ها نالعا روطاربعا

 ا نکر لک ه (هیغیطنطسق)

 اغوا هنضرعت كنسلاها

 هنیرر « شما تافو قرای
 روطاریعا ره ور یشدراف

 كره ور یدک وا واباعا

 طاطحا كخاروطاربع | ینامز

 لهایحدرد .یدا یرود

 یساسور نونو كبياص

 1 اذک .یدراشعا تافو

 ناله رلتدوع ه عورله ر

 ندا 2 یددعكن رب رکسع

 . یدروسدما .صقانتهوک

 كسب راقسالهدیدنک تح كمما موزت ی رله ريشم هن راست رب سنازیبو راغلب رهور

 و طقف < نیما كما بقعآ یسهقینلود شب ری یک كیا جا اودزا هللا یرق

 یس ویسهد فو هداننا و . یدشمامالوا قفوم ههمادا ینتینماو توق هل روص

 ۱۲۲۳(۰) شا وع ینغللارق رابمول یهدارو كردبا طبض ی(كينالس) رودونهت
 هد( نوله ومو ) یرازسنارف ساطاو ساو نالوا فلخ هسراقسال هدق زا

 (یرخوا) هد(كينالس) یرب هلتروص و . یدشلآ نایک ارت نوتوب كردیا بولفم
 هد (قسزا) یرگید غا نهد ید | نانو لوا ارجا یوا مسر ندنفرط یسوبقسپ
 :رلتشلوا نمشد هنر رب روطاریعا يا و ۰ یدشلک هدوحو قلروطاربعا يا

 هنگ هراهعقو می فأرس كره ور هدهرص و . یدرلشمورو هسرزوا (ه ردا)

 یزقر هدنمسا لیووت لزاومدام نانالناشن هنر ندراهملاوش « ره ور . یدشیلوا



 یوم جرات ۱۸۹

 هدقلروطاربعا اهد . یدشلا بیقعت تسایس رب ییهکله هدنروص وب بیلص لها

 مزال كما زاربا تمقناف یشراق هماوقا راس اهدو هرلکروت هلرامور یهد(قسن زار

 راغلب هدنراوج (هنردا) تیاهن « شما نمشد هنرابدنک هدیت راح راغلب نکریلک

 ؛شلدا بسا نهودو روطارعا هده رام و .(۱۲۰۵) یدشلوا بولغم هنسودرا

 . یدشملسالوتروق یلاشهرام اینابماش هللا ولودناد

 یرتاه یلردنالف هنر هترزوا ییراسا كنهودو روطاربعا

 -احو یلارق راغلب هدها لوا یراه . یدشلوا روطارعا

 ماود هبه راح هلراراغلب هتیرزوا یمالیتسا هبایلاست و اینودک ام «اکارت كناح
 هللا سافینوب لارق یک ییدلیا دادرتسا ندراراغلب ی(هقوتعد) و (هنردا) « شا

 فلت سافینو هدهراع و ,شلا ارجا هراحم یئراق هرارافلب هد(پودور) ًاقفتم

 شا هرصاحم را کیو ی (كینالس) هدافتسالا هدتصرف و اعاحوب . یدشلوا

 ررر ہود ورا

 . یدشلدا فلت ندنف رط یتشاع كسهجوز هدنک وا رار و رس هدانا

 ءلیروب زکلاب ندنرافلخ « شماےغوا هماسقنا یتکلم هن رزوا یافو كناعاحو

 « شمهتسیآ كمما ماود هه راع یشراق هراشنال قرالاق هد(یوون رط) هلرناونع راح

 دحو هسرزوا تسلاغ و یرتاه . یدشلوا بولغم هدنراوح (هبلف) یسودرا طقف

 ّر یدعشلا جاودزا هللا یرق كنا

 ءشعا فرطر هدفالتخا ندا روهط هدنغللارق (كرنالس) هدانناو یرتاه

 ا ٠ ٠ وا اشک نبنا نوو هدر طاریم ۱ لتما طقف
 یرارادفرط كدنو هللا یرارادفرط زسنارف هحشدا تافو ینزوروم هد ۱

 نوجا یسمشلرب كانبراسدلک برغو قرش ارکوص . یدرلشعا باخنا قیرطب ررب
 ندنوب یلاها . یدشعالشاب هکهلیهز راشیشکو رلیهار سقودونروا « شملشلاح

 هلکح «یلوطانا الگ كرامور هدربدق ییذلزبو تیاه هلاظم و قرالوا راقم
 .اسلک یرتاه ,یدراشمر و ربخ هیراه روطاریعا هلیسهطساو ته کا ین رلکچ

 نمات كس رلاسلک نال هدع)ل . یدشهر در وبلاص یرل وح < شمردحآ یر

 «یرب هدشب كنضارا ادعام ندنکالما تسرارتسانم سقودوتروا نوجا یتدوجوم
 طقف . یدشملنتسیا كلدا صیصح هنرلاسلک نانال یرمشع هدكنهراس داوم

 لاو) « رلشعا هعفادم ةسايس یتقوقح كنسرلهعمت رلرادمکح نایلوا بوسنم هابهر



 ۱ ۸ ۵ رلذب ال هدهبنطنطسق

 وش .یدشلدا نعت ولودناد هکلس ویسهد ؛یت زوروم اموط یلکیدن و کلش رطب

 هخیلشاب هدقلروطاربعا یرلکدتنا سیسأت هدنرزوا یضاقنآ سنازب ككراتبتال هدلاح
 .یدا قیرطب«سع ویسهد,لارق روطاریعا :هدرانا هکیدراو ذوف كونو ترد

 لا  شلدا حیحصت راهعفد ددعتمنالب نالیای هدنصوصخ یی كکلاع
 ۰ شملقار هلهودو هللا (هکارت) هلا ( هنردا ) هروک هننتم نلیدا لوبق ارکوص

 بلص لها هراس كالا ۰ یدشلر و هنس کی رش كهودون هدیمسق ر كناک ارت

 هن رلیدنک هدسولهکنآ لفوزروم ندننادناخ سنازب یک ینیدنولوا مته هدنش

 . یدرلشلوا قفوم هغملا هصح رر

 ناتسحالوا ویو رب هدهدابلاست . یدرلشللق هدلامش راراغلب هلبا راحالوا

 -وکح نیتالو یلرب قاط رب هدنفرط ره كنلروطاربعا هصالخ . یدشلک هدوحو

 - وکح (نوز رط) یشدراق کیا كرانهنموق ندرللسنانب . یدشلک هدوجو یراتم

 . وکح رلتنال . یدراشلا ستسأت تموکح هد(قینزا) سیراقسال نوو ۰ و
 هل راتموکح یلرب ندا لکشتم هدنرزوا یضافا قلروطارعا نوجا هظفاحم ی رلتم

 . یدرلشلاق هدن روم هزرابم

 ارکوص ندکدادبا سقت هللروص و ینلروطاربعا سنازب 9

 .یدشلوا لصاح فالتخا لاحرد هدنش بلص لها ht وطار ع

 ن١ (نءهربا) تیرغرام یلناتسراحام یسهجوز كسولهکنا قاسيا سافشو لارق

 هب ولغم “لاها یال وط ندنحاودزا هلا هشروطاربعا ر ییسنازب « شما جاودزا

 ه( كسئالس ) كردنا دانتسا هنفاروطاربعا نەودو . یدشعازاق ترهش هدنسهرا

 و هدلاح ییدهتسیا كلدا لابقتسا ندنفرط سافینو و كمرک هدنروص ر قالراپ
 هعوقو هراحم هدننبب رایلاقحلب هلبا رارابمول ندزو و «شمامالوا لثئان هنسوزرآ
 «یلوطاآ هللا قونجا كرلناقلاب قرالوا لصاح فالتئا هدنراهرآ ارکوص .یدشلک
 ۱ ,یدیلسا ۱ لقب

 . یدشهالشاب یزواحم هنفاروطاربءا مور كنا احو یراح راغلب هد ۳

 تن واعم هس رایدنک هدهرص ییدورو هسرزوا (هبنیطتطسق) كيياص لها < اعاحو

 هدكننضارا نانولوب هدنلآ یک ییدروک ید ووا در كتنواسو شا فیت
 . یدشلدما مایق هنیدادرتسا هدكرانا كرهلبدبا نایب یتدئاع هناروطارپعا سنازب



 یوم خیرات ۱ ۱۸

 هدلاح ینیدنولو ماوقا فاتخم یک راتتکش یلاسنامور «والسا مور اساسا هدراناقلاب

 «ترامعندهفلتخحم للم یک زسنارفو نایاب «نالآ «ییلاقمحلب «نامالف «یلکی دن وهدرلنآ

 لها هدهشد تافالتخا هدرصع وا هقشاب ندنو ی فک دنلامت هلتک رب دحتمرع

 كنساسلکقرش هللا یس ہاسلک ںرغ A | E E Ne هن اک نوجا بلص

 . یدبا هدنحراخ ناکما یحازتما ۱

 نوا ییدتیا قیوشناپابییلصلحا
 .هبتساكمازارحاایاب یلحتافهناکی
 ندکسا هقشاب ندنو . یدکح

 « كئرنک دوجوم هدقلروطارعا

 هدینحالاق یاب  كغلرسحارتما

 ینا هدسنازم اعقاو ,یدک وکشم

 لئاضف هرامغیو صغ «لفالتخا

 ر قرم «یقادقف ه رکسع و همام

 هلوصح هدعیابطو قالخا كتسدم

 .یددوح ازم اباد لک"

 هلصرحماظتاذخا كسنازب طو

 رلدنال .یداکدققم یحهبمشل رب

 ندسسو .یدرلشماامفی یتعنص ران آ «راشمزو یتسهءداصتقا لاوحا كرایلسنازب

 .یدا یسطیراکچهدیا توق سک كرایلسنازپ هخداوافعض راحود بیلص لها

 نوحماقمشالباب ینغاروطاربع | سازی راس ال
 یر ندرهقرف و . یدرلشلرا ههقرف ییا

 اربا طقف .یدبا رلزسنارفو رانالآ هرارابمول هرایلاقیحلب هدیرکید .رایلکیدن و

 .یدقجهمع ولوا بصن قیرطب ندفرط وا هسقجاولوا بصن ندفرط یناه روط

 یلردنالف ءولودناد یژود كیدنو :یدشلدما باخت | یشکچوا نوجما قلروطاربعا
 اب ۰ شدا نالعا روطاریعا نهودو ندران و . سافمو یاررهفنوم «نهودو

 هی رلروطا ربع ا قرش « نەودوب .یدشع ولوا ارحا یوتن ممر هدنسآسالک هیف وص

 « سافینوباررهفنوم هنغللارق كينالس ارکوص .یدشلاالوبق الماك یتفایق صوصخ

 (رصع یجنشب «ردشع ولوب هدهنادم) ینلشاب نوتس

 (ردهدنویاه هزوم)

 2 سقف كن ہوا ر ما ساب



 ۱۸۳ رلذینال هدهدنمطنطسق

 طیض ی(هینیطنطق) یدصقم هلاک كسلص لها یحدرد

 بلس كلبا ييف و رو تك هنطدمسقر اد .ینکلا
 .یدشع ولو هدرلت راقح قوحكب هراموربیلصلها«شاواقرتحم هدنسانئا یرارفس

 كازم رکات راد «شادماطلست هن ران داق کرک ارج هتسراو اهر ایلنا هجا
 .یدشمالاق یا ندهسدقم یاشا هدرلاسلک .یدشلدا ازبتسا هل راشآ «شارتسوک
 .كساص لها یرللکه 2م وط كسلهتسقارب هلا سوخاعمل «یراثآ یفانا نوتو

 ااا ,راعمعار هماع ه (هنططسف )نسل. ید

 -ام رب كجهیمهلک هلعف ندەوق «لما وب طقف .یدراشمهتسیا كما عبات هنرایدنک
 . یدلکد تلم و ناولو هرزوا كما لکشت زونه رایلسنازب . یدا هده

 رار هلکن و .یدتلم ر رورغم هتناسداو عیانص ءهنتاماظذ هشد ,هتناسل «هنسضام

 .یدرلشمهلب ربا هحسدمهدهچرد كح هبمهدالومق لاحرد یتاداعكراب واغمههدراشب ال

 بلص لها 6 رسنا

 . یدراو ییانصو تاسدا ۰ ید رب ناعم « یاتملع صوصح هس رایدنک هدالراثا

 قوح رب تعج کیا یریا یتا ٌُهلسلس .تبندم ییا هقشاب ندنرب رب هدلاح وش

 .قرع يا و .یدشمک هب یشراق یشراف اسلک کیا نمشد هنس رکیدکی یر ندنامز

 قماشاي هدنلاح تلم رب كما جازتما نوجا رانا طقف ؛یدریلیاشابهدنناب كىر رب

 ۱ یار یارومام كسشازب « یسهرادا كل مرد كغ . یدیآ د ۲
 SE موق کیا E یدا نام هنر ر ردق قلسقودوت روا هل |تاللکبا وتاق

 .نیتالهکو لاح ؛یدلباق یرلاماشاب هدکلر هنس كرلز ون .یدیا هسالوا قرف رب هچددغ

 .یدرولاق ترابع ندناسنا جووآ ر هدنجا هفلتحم سانحا یروس ر و یرصانع

 .یمسق ر « شلاق توق زا كب كج هلسهدا هعفادم یناحوتف یهدسنازب ندران وب
 .قرالواراتفرک هنطو یادوس اىد .شعازوا ردق هسدقم ضرا هلصعل قاس

 قحن هدتکلم رب یجاباب نوتبسب هلتوق رب زآ هلبوب «ئدشملوا روبحم هک ود هبرغ
 اقعهدتکلعیراقدنولوب كرازللکذاطقف .یدراشملسالوب اق «هددنهالثم «رازیلکنا
 رادار شلدیاظنت هنالقاعلب اقماکوب رازیلکنا هدلاح ینیدنولو ماوقا فلتخم ًاثیدو
 هب یضاممشتح هدنرایشراق هد۱۲۰۵ هسیا بیلص لها .یدراروینولوب كلام هتموکح
 وینادتسا قح | یشراق گو ها یرایدننک . راشو ندر دجحتسهلاثلسا و ر كلام

 .یدرلشلک هلا تالیکشت ر صوصخم هرغ فرص «شلوب دوحو هاجابتحا قاس



 یوم خیرات ۱۸۳

 هدنکوا یراروس (هینطنطسق) «راشما امغ ی( هطوص ) رلنو طقف .یدراشلک
 ا راودرا اسلام راما هراخ هلا یسودرا نتارپ
 یجندب ارکوص اهد . یدرلشلوا ناشیر, هدنسیشراق یرلودرا مظتنم كرایقوحلس

 5 لا ناصت هنسیدنک كلفوام ودرا ون ۰ شلک یمودرا هساارف هدنتسم یول
 .یدشمهعا عانتما ندلویق یرلربهر

 یشراق هنعبات كعوبتم رب ینابسانم هلیرلاسلک نیتال یهدنطسلف ثلتونام

 « رلک رار هلا یسودرا هدنعوقو نایصع ر لهئوتام . یدبا هدنسهحرد یتایسانم

 .یدردآ تربغ هس دأت یرانا

 سولاکنآ .یدشلوا یلررضكب نوجما سولکنآ قاسیا .بیلصلها ینجوا

 اا ردن وک ته ر هسورابرا قیردهرف نامز قلا رخ فکر > كبلص لها

 دعو ینکحهدبا مدراپ هلبتهح تامهمو قازرا هدریدهت ییدک هلتلاسم لاک یسودرا

 سهاظت سا ءوس كسولهکنآ قاسیازامصاب راصاب قایا هقرشیسودرانالآ طقف .یدشغا

 سورابرا قد ردءرفهس رزوآكتوت .یدشم ریدتاموشهنسودرانالآ قا ردهرف « شفا

 (هنطنطسق) | یک وضندک تا لاغشا ی (هقوتعد «نوقعوم یدد) و (هن ردا) «(هملف)

 هم ردهرف «شمالک f یاطخ ینیدای لکا قاسبا نامزوا .یدشموروهس رزوا

 كنو شک هعوقو لاح نع هدهلرازیاکنا ارکوص .یدشلا نکست كرهرب و رانهر
 ىدشملا لیوح هب (هینیطتطسق) ند(سدق) هک رک فده تیلص لها هترزوا

 :یدراو راس فلت نوجا یراعا ذاحا فده ی(هینطنطسق) كيياص لها

 ۳ زعا هظفاع ی اا کدو یاو یشراقا هدب ازد .كنابب هدرانا
 هدنومه ون هدهبیلص هب رام كالیااهد .یدیا یتاها كراسانو .یناصارتحا كرانامرون

 مزال یسلرتم كشا هلرامور هدما لوا هدوتکمر ینلدزا هوس و وداوورفهدوغ

 یحنح وا « شلدبانایمرد هعلاطم نیعهدهدییلص لها ینکیا .یدشمهلوس ینفیدلوا

 ۳ ۲ ی سورایواب قی ردم رف یراعس راغلب هلنا یلارق برضا هلسپاهدهبدیلص برا
 رواکنجهجرلکس زو ندا كارتشا هنرفس چوا كيباص لها اعقاو .یدراشع ولو

 رکاب رف تیلصكلبا یدس هد كنو: .یدراشک ندا طبض ی(ینازب)

 ۱ ۰ كاا لا كيدنو «ینلاا ذاا فدس كنترارم ىع رفق
 .یدیا یسماع ولو شا داخلا



 ران ال هدهنطنطسق

)۱۲۱-۱۲۰( 

 نوجما قمراقیجندنتکلعیرلیقوحلس«سویسکل | یروطاریعاسنازب
 یدصقم ندن و كس وکلا .یدشلنا بلاط تنواعم و دادما نس لھ

 ترجاهمیسا طقف .ىدكملا هیوقت ین رصنع نتال نایدیا مادختسا هدنسودرااتاذ
 رلتشهد هحموروک ینکیدتا البتسا هقرش كقلخ یروس ر ناتالرطاخ ین رارود

 درهلرهسم شا تکرح هناراکتاسنا رار هلکنو سویسکلا .یدشلاق هدنجا
 ترش « ا دادما مهران ار وص.یدخبلس یراوروس رک امفی ومظتنمربغ كنيم

 ۲ ل یراهتحو ندباضرمت هدتتلا یمهرتس تناید ر وروق نک

 ناف تلخ قوح ر .بهدم و ند قیرفتالب « نابتسرخ « مالسا رانو .یدشم

 هرخ الاب طةف.یدراشملوا كاله هنالبفس هدیرلی دنک آر ک وص «راشقا ر هدنحم ایران اف وط

 دا :شع ولو هدهمزال یایاصو هرلذ وب سویسکلآ نامز کیدلک یلاحر كلکب هرد

 یسهدناموق كسورناطلیشآ یتح«شماكرادت ین راسدنهمو ین رلنل آ برح «ین راقاز
TEیر سه ندف رطرکبد .یدشمر و هنتعم كرانا هدیرارکسع هد زک كا  

 یرلهلک ررب رر هب( هیلنطنطسق ) كرلود راو ناولو هدننوق یشک ۵۰

 نوو كبيلص لها ارکوص . یدشمهّما روصق هدهدنذاخا هبطاتحا یبادت نوجا

 .یدشمردسآ نع هنسه نوحا قملیق عفا هفلروطاربعا یناحوتف

 اشم هنککشردب ناه ناه هدیتسایس كلهونام هدننامز بیلص لها ینکیا
 رانالآ هدنتیعم دارنوق حنجوا روطاربعا یردارب مئاق كاهونام هدرفس وب .یدهم



 یوم جرات ۱۸۰

 هنالشا زالوا رولوا روطاریعا (۱۲۰۳ — ۱۱۵۹۵) سویسکلاآ یحنح وا

 ۔امز . یدشمرردّسا امغ ینلروطاریعا نوتو هرزوا قلوا تافاکم هراندبا تمدخ

 : قها چیه كن هر هکیدشمالشاب کما ناسحا لو هج ردوا یصانمو تر هد

 ر رلناصعو راداسف قترا . یدشلوا ناشیرب هدنجما ترتف تكلم ۰ شمالاق
 «یراب یراارکوص «ینر هدنمسا سونافهتسوطن وق یلاها . یدرومدبا یو یرب

 ۱۲۰ سوتسکلا ۰ یدراشعا صن روطارتعا یر هدنمسا ساوب
 هدر كحهدا هعفادم هنسیدنک ساو ۰ شا ضرمت نوما كمردننا ندتخن
 ۱۳ تاراوز تاب ییا فراهم یارب هلرکنوس .تیاکش ندقل موص

 كسویسکلا روطاربعا یتشاب كسبنا وب كردبا هطاحا ینارمس «یرکسع هصاخ
 هقرش نوجا تل تابرام یرلودرا نال هتشيا , یدشع ا هنجوا یراقایآ

 . یدا هدهکرد و یلاح كسنارب نامز یراکدتسا الاءتسا

 ء راشمراقبح ندسح قاسیا یحنکیا نامز یرلکدلک ه (هینبطنطسق) رلنتال

 ۱ ما داف .یدراقمردعتا تطلس رار با سوسكا یحدرد لغوا
 سوینکلآ یجنشب راح قبقل (لفوزروم) كرهبدبا مورح ندتنطلس هدرلنوا
 قاسيا یجنکیاهدنساناینادوطاریعاندباماود یاچوا .یدشلوا روطاریعا ساقود
 لفوزروم نوتتکلا ینحوا « شلوغو سونکلآ یجندرد « شا تافو

 قران یغاشآ ندنسهبن كننوتسسوبزودونه" لفوزروم هدرانا شما میلست هرانیاال

 . (۱۲۰۵ ) یدرلشما وع
 هوم كنسرر هدايز ندنسهظفام كفلروطارعا هل روص وشیادناخ ونآ

 یحنچ وا ؛ شمردلوا یسوقمو ۲ ناسا یجنکا ندرلت و . یدرلشمشدلاح

 msg لا رفیع فلت قانا سویکلآ
 سوسسکلا یحنش ؛ شمرغاج ه (هبنطنطسف) یرانتال نوجا كمردتیا طوقس
 یحنحوا كنسبدنک ارکوص « شمردغو یموبسکلآ یجشدرد هد(لفوززوم)
 و هتشبا یرلنامز وص كننادناخ زنا.« شلو وا .یرازوک ندنفرط سوسسنکلا

 .یدشلاق تراىع ندرلتانج ,ندرللتق یلاوتم



 ۱۷۹ راونآ هرلن هنموق

 ندسوتیوردنآ قلخ تيان . یدراروسرایوق هجراپ هجراپ ی كسؤقبنوردنا
 تیاهن هلبا هح عفو یتتطلس هحفصكننادناخ نهنموق « شمل ا- ینماقتنا نوتو

 ۱ ۰ (۱۱۸۵) یدشلو

 نت هلهحش 9 اک ویس ولج هنتح سنازب .قلسوقتورت# ان 9

 جک ا هحرد كوص یتمواقم هش كعلروطاربع | بالنا 7

 . یدشمالاف را الك نددایقا طباور هدراالو « شماصوص هناق ناخ نطق

 ..اربعایرتدلکیدنو و یرانالآ «یراراجام «یتالماعم وس یشراق هرانتنال كرابلسنازب

 اشنغا نونو هدننامز فعض و كلروطاربعا . یدشلا كبرح هنملع قلروط

 سولهکنآ قاسيا اعقاو . یدراو جایتحا هوزاب رب نبتم كجهدبا فرط رب یاش

 طرف .یدشعا زاراتناتمر كوو نوجا را نکلا رالتاق یابح آر

 ييدتا ارجا رفس یشراق هرثحالوا هلا راراغلب ندا ناصع ارک وص هنس نوا

 دکنآ « سویبسکلا یشدراق « شا روهظ بالقنا رم کی هدقلروطارپما هدمرص
 «شموتک «( هنطنطیسق ) كردبا رسا ینشدراق « شما هدلا یتسودرا ككسول

 یارس راز هللا سوتنکلآ لغوا ارکوص ندکدربدکح لس هترازوک هداروآ

 . یدشعا سبح هر ندنرلهلوق



 یوم رات ۱۷۸

 قلادع چیه اب :ردیلماع اب یترب قدیکیا ناسنا» س «زامشاط هر شو یچبلق را هنکنب رب

 هنلاعفا ییاوقا ورا هیفامعم . یدرد «ردیلکح لإ نداند دوخاب «یلمهع ەز وک

 ۱ ۱ . یدزعا قفاو الصا.

 یا وصا كل هیفخ هدنر وص رب شهدمهد (هینیطنط-ق)هدنن امز. ید ۳ کی هدملظ سوت وردن آ

 هدتملعسوتسوردن ۲ .یدشمهمنیکح ندارجا یلاظمولردره هرات هل وسزوسهدنماع شا ساس ات

 ارکوص « رر دت رازق ر اجرب اجندشت | ینیدر دقاب هد(موردویه) كرهتربک هراشدش یرلنان ولو

 «هلس یساب رقا تح «یراباخاکن دۇر ید .یدرردنوک هنیراهجوزقرارب دب وق هنر یترلت |

 وکم هدنکلع .یدراقروق ندتکالف كح هلک هنشاب سا نه 3 یدرازامالوا صالخ ندنملظط-

 مادعا یر ۳ و زامر دی وا ینزوک كنیرب نوکر سوقوردنآ .یدشمالاق را ندتحارتساو

 ترش ندسوتنوردن [ قلخ .یدزعا دع شعا اشا یقسهفضو یندنک نوک وا «هسزص رب دتا

 هتي انآ ءكب وک شماصوق هناق «باصق :رلبقل یغدلوا رهظم ندقاخ كسوقنوردن ا .یدردىا

 ییماپا یش رر تن هسمیک چیه هتسیدنک سوتسوردنآ ۰ یادت رابع ندرلتفص یک هیفس ال

 طة ۰یدمر و تسمه اعطق هرازوس و «رولوا عناق هنکح هلو کم لاک هدنغاناب « هنغح

 .یدربنادل آ هحرد كوص هدن داتعا و

 هنسیدنک هسوقنوودنآ ير ندرابهار ندا لافتشا هلرحس نوک ر

 هلمست کو سوقموردنآ ۰ شموس یتنحالوا فلخ كسولهکنا قاسيا اقلطم

 وطسل رخ و ی اه یصاخرواشم ۰6 هدب وسع كيسوقن ورد[ لمة نیدتعا هلباقم

 هنسانسلک هنف وص ا كردي رارف قاسا «شمهتسا كمردتسا ففو ییاسا ات روف:

 نو و اوس تامر . یدشلا قیوشت هناصع یللاها نولو < جا احلا
 7 ۳ تم

 كبارس یاها ۰ یدغلوا صالح الماک یننص ناکداز یهدسحم ۰ شملسحا رلسوح

 هرکراب كردنا نالعا روطاربعا یسوهکنآ « راشمالاقاب رکراب ر ندنراروخا

 4 هتساكما هظفاع یت هدا ر مس شل هلحعلا ىلع ون وا .یدرلشمر دنا

 .الف و سوقمنورد | . یدرلشعا موخ هرس قرارق یرواف لاها ٩ شم.

 « قاسبا طقف .یدشمهتسا كعا رارف كرهس هغياق ر نوا قلوروف ندتک"

 ر ىدشملا میلسا هب لاها كرەدىا فقو یسوتسوردنا

 یک .یدشلواراحود ندنف رط یاها یدمش هلاظم ینبداب :سوتنوربآ

 .یدرو و وا ین رازوک ؛دوبسکین رللا یک 4 روم رق ی رشید ۰ روىلوب ینااقاص-

 هدن رزوا هود 7 زو وا «رلرو اباق هغل د.ص ر .قالمح ربح یموتسنورد | اک

 هب وص نيغزىق ۰ راشمزوح ییسا رد ۳۶ «یدرروس ر دشالوط قاقوس قاقوشس-

 راركسع . ىدراشملا ریهشت هقلخ قراصا ندنغإا هد(موردوییه) « رتشمریطاب



 ۱۷۷ رژنآ «رلن هنموق

 هنبصاغتنطلاسو تخنوب كلردیاتعجارص هراسنرپ نیتال «هنناطلسهینوق «هنلارق راجام
 فقاو هلاوحا و سوقموردنآ . یدراروسدا اجر یتسلدا برح نالعا یشراق

 قاسیا سوقشوردنآ . یدشمردنرآ اهد تاق ر یدو ظ زالوا رولوا

 .هدلاح ییدلیا نالعا یعوم وفع «یاها ۰ شما هرصاحم هد(قینزا ) یسولنکنآ

 رک ندجلیق تسهل
 و ( هسور ) . یدشم

 هدهدنررش (نویدایو)
 ر رح هلروص نع

 داربعا ارکوص . یدشلا

 رغ دلو كه ونام روط

 كسویپسکلا یعورشم
 :شمردکچلیمهنیرازوک
 یرد یسولامام اک

 . یدشمردقاا یرد

 هللاظم و س وقسو رد

 هدهرص یتلدلوا لوغشم

 ه امغن یرلت ال وهدراراحام

 قح . یدراشمالشا
 ۔هنموق قاسبا هد(سبربق)

 نالعا یرب هدنمسا سون
 یفلشاب نوتس : ندنعماج هرعق

 -هحرد كوص کوب نسوقنوردبآ ۰ یدشمک نسیم قلروطاربعا كرد | لالقتسا

 .یدشما صا یمادعا الماک كرانالوا سوبع یالوط ندیلخادبرح ی

 .تعجارص هثیش یه « داسف « رلظ « هلیح نوجما نیمطت ینعمط و صرح سوتیوردن ۲
 هان ماظم راب ینلاجر قبعم ندفرط ر . یدا هداعلاقوف هدیاردو اکذ طقف .یدردیا

 .یبهرادالوصا سوقیوردنآ .یدرلیاهماج یرلنایاغوا هنملظ كرارومأم ندفرط رکید «رزآ
 سواد هفظو < شمردنولو هدنتل | هداعلا قوف تراظن یرارا دایصح شا حالصا

 حییحصت رادمکحرب یو هکزامالوا اطخرب چیه» : ارثک | سوتیوردن آ .ىدشملا فا هلماع

 -«نوسن ول و هدنق وف نوت كرادمکحرب ىسەراج كبو هکر دق و قلانف در چیه «نیسهمهدیآ

 ۷۱۰۲ 4 دلج «یوم را «قیفر دما



 یوم خرا ۱۷۹

 یجنکیا ارکوص ءشمریدبوا ین رازوک كسوييسکلا تسابهسوطورپ ۰ شتا باج
 الشابهکمرتسوک تمادن ندنلاوحا قباوس «هغمالغآ قراناباق هراز د كسوبسکبلآ

 1 ا ولردرم نوجا كمرک تزول كسوبسکلا .سوقینوردنآ ..یدشم
 سوق وردنآ هدلاح ینیدلوا شمک مات هدنناغاص كنساباب سویسکلا .یدشملیا

 هدنزوموا ردق هاسلک یسویسکلآ یتح ۰ شمر دتا ارجا جوتت ممررب رارکت
 « شما ماهنا هلقلوا ببس هنسالیتسا راجام یهجروطاریغا هارکوص . یدشمشاط

 حیحف تیاغ ییرام « شعالاضما همانماهنا رر هروطار ءا جنک هدنملع یسهدلاو

 كه وام هدلوا اهد نوت ورق | سرد رخ هد روصر

 كنغوحر ندناکداز < شعلیهز یس 3 و رازبج یسهحوق هلا یرام یزق

 هلس ران دنا لیست ی اشا ارق وردا ىح . یدشمر ,دکح ل لم هنن رازوک

 . یدراشلوا فات هدنامو

 ءروسوروک یک ردیا ها و دوف كروطارعا جنک سوق وردنا

 ۰ یدروتداشوق هلرلظفاحم ینفارطا ء رومدآ هیصوت ینساماشاب هدنحشا افصو قوذ

 تنطلس كيرش یتسیدنک هیونانس هسرزوا یتیبضت كنيلاها « سوقینوردن | تیاهن
 ی روا یضاف ©; الوا سوتشودنآ ۰ یدیعلوا قفوم کمر دنا نصت
 یتکیا . مک یا ا ا ااا اک هدهقوصاب ۰ شعوروک
 نوک جاقرب طقف . یدشعا نیت هدهدارو راد هتکهدیا اقاو ها یسویسکلآ
 سوقسوردمآ تح .یدشع ولو هدلاحر شلوغو هدنعاناب سویسکلآ جنک ارک ت

 هدی دوجو .شمزدک قشاب «شمهنکح هدنتلآ ىراقاا یدسج كسودسكلا
 تشهد راحود ندلاظمو « اسلک .۱۱۸۳(۰) یدشیر دن | هز د هل رلکنها «رابغلاح

 ۱ .یدشعا نالعا بوئد وفعر نوا سوقیورد قرالوا

 راوط نخدم كنداق ر . یدنوکشود هداعلاقوف هراسداق سوتتنوردنآ
 .یدردبالسو هربادت ولردره نوجنآ كم هدلآ یوا .رولواقشاع لاحرد زاع وط
 هدنشاب رب نوا یسهریشم كتسوکوا بیل هدلاح یتیدلوا هدنشاب شعلا هدرفسو
 كسوقبنوردن [ طقف . یدشلا جاودزا هلکنا « شا وزرا یسنارفود زهنغآ
 به رلتموکح راوج . یدششفار هدنجما تشهد و یضیغ یفنص راک یلاظم
 « هنیروطاریعا نالا های « هنلارق ایلیحس رلنوب . یدشلوط هلب رایجتلم سنازب



 ۱۷۰ رادنآ هرلن هنموق

 ناتسب رع «شلاق هیف عزانم هدننیب رایلکیدنو هلراراجام ایچالاد «شمع هراراجام
 -اریعا یر هئوط قرالاق مات هسنازیپ ناتسراغلب زکلای «شمسا لالقتسا نالعا

 سودور « دن رک هلا (یزکد رلهطآ هک ) .یدشملا ل یدودح كغلروط

 :یرالحاس بونجو قرش كزكد هرق اذک .یدشلاق مبات هسنازپ ًالمک سیربقو
 هرایلسن ازم هدیضارانونو ردق « (نوسماص) ندهبساقفاق .هایساقفاف ند(نوسرک )

 ؛ یدلوحتم یدودح یهدنتهج ( هبنوق ) كفاروطاربعا اعقاو هدیلوطات | .یدسات

 .یدروسدنا دادتما ردق هب (هرصامآ و هددودح یهدتهح و طقف

 هدنشاب يا نوا طقف .یداهدتعضوو لاوحا 2 ییدتسا تاقو لن ونام

 تموکح هان یدام یهکاطنا و روطاربعا سوسسکلا یحنکنآ لغوا نانولو
 تسابهسوطورپ هدصالوا یرام .یدشمتسا لدس نوت لاوحا نامز ینیدلوا

 بوسنم «یزوطاربعا نادناخ هترزوا كلوب شتا باتا روطاربعا نیکلآ
 هحنقح هنادم ثبشآ و .ید راشمالشاب هناکشت یتیعم داسفر راسسا ر 1 رس رب

 .یدراشم اراد هح هافانا كفرط ییایهلثسمتیاه «راشمر دنالقایا ییلاها
 كانو نرف نوقتهزدلآ یمدداز" رداز ذاروطارعا قوت راقلف شب

 ۱ ۱ .یدشلوا بس هنساع القابآ

 رب کد و روسج «یحاص نیتم مزع سوقینوردلآ . ۶
 .یدش ولو هدراهن راقوح رب e 4 یسو عر ف سوفی ور

 رادللاخ هللاظمو تهافس و قوذ «ممطوصرحیسه رکسعفاصواوب كسوةين وردنآ طقف

 روم کما یه ندشارس یسوقبوردنآ رلهعفد چاق رب لهونام . یدشلوا

 |رکوص اهد ۱۱6۱(۰)شلیانیمآ هسرادودح ناتسلاورخ هدنسهعفدر یک «شلوا

 هل ایٹ اطلس هرن وقو یلارق سدق ناکلک توفوا .یدشمردنوک هاکلک

 جاودزا هلب ارودونه نالاق لوط ندنلارق سدق هداتنا و « شع ولو هدناسانم

 -اربعا .یدشع ولو هدقافنا هنملعقلروطارعا هلراراحامو رلکروت هدعب .یدشملیا

 ه (هبنوا .نوهنوا ) هدنلحاس زد هرق كردا وفل هدرفسو یسوقنوردنا روط

 هکمرت وک یک شما لاو- | حالصا یندنک رفس و سوتینوردنآ .یدشمردنوک
 هد(هینطنطسق) هدانناوا طقف .یدشمهلا فلات رارثا رتاد هبهشد دناقع «شمالشان

 هنف رطیدنک یاعاود :شلک هن (هینطنطسق) .زالآ ا رخ ینکیدتا روهظ لالتخا



 یعوم خراب ۱۷

 |ارکوص ندقدلوتروق ندنسکلهت بیلص لها ینکیا لهثونام .(۱۱ع۰) یدشملیا
 ۔هجه ارکوص هنس رب شما دادرتسا یتسهطآ (وفروق) یرلکدتا طبض كرلنامرون
 قفوم هغجاق هللا تالکشم لاک قرالاق ض ورعم هنسالبتسا ر یئدش ك راکهب

 ( ردنآ هم ) هد رح رب رکید ییدلیا ارجا یشراق هرلیقوحلس هد۱۱۷۹ .یدشلوا

 « شلردشقیص ندنفرط رابقوحلس هدندیک (سلافکوس ربم) هدن زاوح یراعبنم

 كرلکروت یرلپ راوس وهداس سن اربپ
 قیشیراقامراق هدنتلا یرقوا

 كرلن ادناموق هده را وب ,یدشلوا

 -وحلس «شلوا فلت یسهفاک ناه

 سیل او ینکی كروطارپعا رابق
 اط هغارن رب یتشاب كسک اطاو
 راو هدروطاربعا هحنرتسوک قرق

 هغلوت روقندنلآ رلیقوحلس هلی وق
 .یدشلوا قفوم

 -قوف هساص لها لب وام

 . یدشع ولو هدتنواعم هداعلا
 (رصع یجنتلآ) ینلشاب نوتس

 تافر هدد رح هل رل هلا وش برع (ردهدنو اه هزوم)

 لهونام . یدشمشلاح هکّسا قوفت ءرانا هدهدنرانووا برح یک ییدلیا

 قرشیمو ضغوط اهد :شمتنا سابتقا رایش قوجرب یک ناقلاق و هحلسا ندرلنب ال
 هدیراسوهلساو قرش قترآ .یدشهالشاب هکمهزکب هم رضشاواب شا وابینلروطاربعا
 اسانآ سونهنموق لهونام . یدراشمالشاب هنسادس تیرهص هل رارادمکح بر

 یهکاطنا هدننافو كنا « شما جاودزا هلزدلب كداروق جنحوا یروطاریعا

 كنلارقناتسراحام یفیرام یرق ارک وص .یدشملیا بلط یقجاودزا تسد كس رام

 دانم هال راتموکح ر یاد نهنموق هل روص وش . یدشمالناشن هاله یشدراق

 .یدشلوا قفوم هغلوا لخاد هنسهلاع یرارادمکح بض «هنع ولو هده رص تابس

 «شلد |هظفاحم ردق ه هحرد رب یدودحكفلروطا ریع | هدن زود راد هنم وق كليا

 ناتسستاورخ .یدشع ولوا رظن فرص ًایمطق ندایلیجس هلا ایلاتا یونج رکلای



 ۱۷۳ رانا هرلن هنموق

 ء ساوس ),یتمب ,یلوطانا «شمارغوا هماسقنا یتکلع نامز ییدلیا تافو هودا

 ارکوص.یدشلاف هدنلآ نالسرآ جلبق یلغوا كناملس یسادعام ندنرافرط (تساپهس

 ی رافرط (ریمزا) و «(ماسس) «(یللدم) «(زبقاس) «(هحوف) ۰(نهموزالق) رق وحس
 زازا هدراننمرا ندتهح کید .یدرلشملیا ذاخنا رقم ی( یمزا ) :راشلآ "الماک

 تیک اح كرلینمرا یمایلع مسق كنارف هلبایراغاط سوروط .یدراشمالشاب هتیک اح
 .یدشلاف هدنلا

 «شمالک 1 یتکح هیمهدا بولغم یراق وحلس هللا يوق یدک وكلا

 بلط تنواعم كرهردنوک هصوصخ تيه رب هنابروا یحنکیا ایا هن رزوا كنو

 ,هدایزندقمراتروق ینیلوطانآ كردا ذاخما هلسو یو ایاپطةف .(۱۰۵۵) یدشملبا

 ذاا فده ینصالخ ك( سدق ) . قده ر نایلوا یتلعت چیه هنعفانم كرابلسنازبب

 ندنفرط رانال ناک هسدادما كرلنا هللا رایلسنازب هدانا و . یدشملا

 لیمکت «قشارب هراننال یهروس نانولو شمقبح ندلآ اساسا ءىش قجالساپ

 اا نوا ااا ندنوطاآ كرکرو یوف .تاننازوطا ۱
 ال رلیلسنازب .یدرویلآ هرابتعا رظن یطاقن یک وب یتسایس كرود وا طقف .یدکملیا
 هدرلسال « رویم دا مور" ولرد ر ينالوا ندقلروطارعا كنه روس یرورع

 جا هده روس هرلبلسنازب ناولو یرآ هداعلاقوف ندنرایدنک هجا اساسا

 ناکما یراغاتک رح رشم كرلمور هلا رلتنال ندسس و .یدراروسهتسا قلوا
 .یدشمالوا لصاح هرغرب عفان ندنتعجارم هب غكسویسکل | هيلع ءان .یداهدنچراخ

 -* ( ۱۱۱۸-۱۱5۳ ) سنا وولاق یلغوا نک هرب هدننافو كسویسکل

 هده رام ییدلیا ارجا یشراق هکیدنو ۰ شما زارحا تبقفوم یشراق هراکههح
 وش هلا برغ سس آ ویولاق . یدشملبا اطعا تازابتما هرابلکیدن و قرهمالوا قفوم
 یسا كسئازم ككردا تنقفوم زارحا یشراق هراراخام هدلامش نکیا لوفشم هل روص

 هرلکروت یسهشوشود هلاک كس | و ولاق طقف . ىذشملوا قفوم نت یدودح

 . یدکملیا ةلازا یتذوف كروت هدى لوطا ءكمنا ه راع یشراق

 E نجات اا رزوا یافوهدنرفس اکدک كسا | وب ولاق :

 یو ر دک یک ب
 روبم هکملکچ ردق ه(هينوق) یرلیقوجلس « شمتیا ضرعت هرایقوحلس زا ردا



YYیوم خرا  

 هنموق EF ىدا ندنرلامس شخاط درود و سو هنموق تا Ê یزیق كنیوهحلا

 لمکم كا  شمهشآ تعانق هلا لیصحت یراکدروک كنب رل نداق سنازب رلنامز وا سوت

 ۰ یدنفاو هلماع هربطاسا و ایفارغح 6 هناس دا ¢ هرات 7 ۰ یدشمروک سرد ندرلملعم

 رعش نانو یتایسح قیقد « شما قیقدت ینرلخروم « ینرارعاش نونو كهعدق ةنمزا
 ۔زاب هنما سولیدکل ا یناا كنا 1 یدشلا لاصرا هت ولع را هز هلا یاد تادتعص و

 ان[ یسهدلاو كوو . ردندرارئثا لزوک كا ررت سوک یتسهناسدا تردق ی(داسکلا) یغید

 هشررود تهافسو قذع كنم رل ارس سنازبب قرالوا یرا یسهنارادند تقد كنانهسالاد

 سو هنموق EEE یدشمالاق را لندن رل هحفص بول ] تحاضف كننامز یلوز ۰ شلر و ماتخ

 نان . یدشلا دع تاهابم ةبامرس یا راختفا هلدادجا  شموو هدنما طبع و

 سازي .یدا یلالوا میت هست زی رلتلود نوو .یدیا یو اس كان اهح نو و سن از هدن رظذ

 قوج ر نوجا قلوا هر وطاربعا و ید یابقا تخم قالراب كلا كناسد ی

 . یدشماماقار هدازآ یندنک ندننالباع و كنم راس داف سنازمب «شعا تەجارم هراهقرتن آ

 كنلوطا | هللایمسقر كناک ارت ینلروطاریعاسنازپ هدننامز سویسکلا
 دکل .یدیک ب کس برعو راکروت یسودرا یک ص ندنمانبقا ضع

 رلمش قوحر 0 شلدا شنشغل تاکوکسم .یدیا شوشم تاق یمهنلخاد لاوحا

 كسکو هدودرا هرلرومام جنک ۰ شلخا حسقس رلشایم ۰ سا هنلا راستا

 توق هدنساحا طوف « شا دام قرهفار هراکروت ین یخارا نوت و ردق هنعف وم

 سویسکلا .یدشمامراقح ندنرطاخ هدیملیا دادرتسا یرلرب و زا زدنا سک

 هد ۱۰۸۱ اهد . یدروسدا لکشت رانامرون یهکلهت كوبون كلا هدانئا وا نوجا

 وع یتخاروطاربعا سنازب « راشمهلرلیا هدنسهدناموق كراقزک رهوا ران امروت

SA 1یدرلشمر و رارق . 

 كا كیادیاخ ی هل روص ر شالا هدییسهکلپن نامرو و سوسكا لطف

 .یدشمرتسوک هنقلخ سنازب یتایقفوم نوتو

 (هینیطتطسق) كردبا قافتا هلراراغلب رلنامرون هلبا راک هج هب ارکوص تدم رب

  هسرزوا یرامنا قاحتلا هنفرط سویسکلآ كرلناموق طقف ءراشلك هنکوا یرلروس

 ندکدلیا زارحا یراتیقفوموب سوبسکل | .یدراشمهمهدبا زارحا تیقفوم رب چیه
 ندلا الماک ناه یلوطانآ . یدشملبا فطع «یلوطا ینتقد رظن نوتو ارکوص

 رلبقوجلس . یدشمع هنیلا رایقوجلس ( هک اطنآ ) هدقرش . یدیک شمقپچ
 هاشکلم هد ۱۰۵۲ . یدراشمعل ر هسرلجحما ىل وطاآ كرد ارحا رلنقآ ادام



 1۷۱ راونا «رلنهنموق

 ینراوح قرانایاط هن رلکوا هب (هینیطنطسق) هللا ودرا ر ېک ندرابنات و و رازوا
 i هدیوطانآ هد رمص ییدلوتروکسو هاک ارت سوروفکبن « شمالشا ه امغت

 ت هدلئاخمم هداتنا وب ۰ یدشع ولوا نالعا ییلروطارعا كسب دامن وطو سوروف

 . یدشعاباق هسرتسانم (نوندوتس) كرهکزاو ندتموکح
 - ارعا هدنتموکح نامز نروس هصبقكب كسیدابنوطوب سوروفهکیجنحوا

 یلایصع كرانادناموق ہاح صا رح ۳ یدشمهمهلب د| همادا شزاسا 5 نو هدقل ر وط

 كر وطار ا(نەنم وقىس )سون هنموقسوسسکل | زکلاب غرا تسوا ل ا

 تخت هدیسدنک هرخ الب طقف . یدشملسهدبا هظفاح ردق ه هجردر ین ذوفن

 هلا ایرام یسهجرز كسوروفاکم « هجنشود هنسوزرا قمقبح ه«یروطاربعا
 . یدا یسهحوز كالئاخیم ید اساسا ایرام . یدشلوا قفوم هفمشو وا

 هرزوا كعا ناما ینطلس ن هنطنط_سق لعوا هس رزوآ یافو كدحوز برام

 سح ینغبدلوا هدرکف هقشاب كسوروفکمن طقف .یدشما جاودزا هلبا سوروفهکین
 .یدشل الومف هفاروطارسعایسون هنموق سوبسکل | «شع ودهتنادناخ نهنموقهدواهحشدیا

 رلن هنموق .یدیازناح یار كونو نوجا یاروطاریعا یسولج هنتخ سنازب كرلن هنموق

 هننازواجم كنما وقا لامث رلن و .یدنکس ند رایسایس «ندرلن ام رهق یلرکف قالراپو روسج س

 یرلنامر و یهدایلیحس ءراشل آ ندنلآ كراکرو غرب هدح وا كنبا وطان ۲ ف ءرلثملوأ منام

 هقشاب ندنو 4 ردرلشمر وط یراق هلتقف وم لاک یئراق هبسلص لها 6 راشع ر وکسوب ارم

 3 ردتقم هه رام ندرارکسع لترجا یک یربکدتیا حالصا یتسهرادا روما كغلروطاربعا

 کا رلنهنموق .ردراشللا نیمأت هدیعیاسآ و نوکس هدنلخاد قاروطارعا و لیکشت ودرا

 رب هلضف كب كرتون زکلاب رد راشهرتسوک تری ر, كوو هدهدنصوصخ ایحا ینا دا نانو

 ه روس و املاتسا رل هنم وق 9 ردشلا راجود هفعص نسل كغلزوطاربع | یرلغا فرص توق

 ۔وص و «رلشعارواط هناراکلاها یشراق هراکدوت هدلاح یرلقدشیلاچ هتیک اح نما هن رف رط

 هزدزاشمال رضاح تک الفرب كوو نوجا یرلبدنک هلتر

 ريد هدنامز نیع روطارعا وب نرتسوک همان تبط و ص هنس سو بیسکلا یکم

 .و هلاب سوک روب زالوا رولوا روطارعا سویسکلآ .یدزاقارب ندلآ هدقرصا و
 : هنلرازهح یماقود سیا وب « هندلنادناموق (جارد) ی (غولوتهلاپ ژروژ ) یسوغول
 یزق هنطنطسق هدارک وص اهد « شعا نسل هغلتنطلس كىرش ؛یساقود نیطنطسف

 ۹ یدشملبا موزت یاننآ

 ها ددناقع ید | سهام ادح هدکل کس و تسایسس ویلا



 یوم رات ۱۷۰

 نوجا ینیدن ول وب دک لت یرلتامح ؛مورح ندناللصاوم رارهش E «یدرو

 قحرف هحفیعض كنوق هدفرط یه . یدراروارا ندرلسنجا ین راهاذ هعفادم

 ر طار ها ا رک دخاد ۰ یدرویلوروک ییدتنا.هلغ

 .یدرارویدبا هظفاح یطابترا و رلرهش یهدلحاس زکلای «راروینولو هدلاح
 -الشاب هکمهلب ربا هکدتک هدرلکروت « یسوشموق مظتنملا كسنازی هدانئاو

 ۱۰۷-06۲ ۲)هاشکلم نکهسر هسرزوایتق هد۰۷۲ كنالسرا بلا .یدراروپ

 قلوا مبات هنتموکح قوجلس یتح ۰ شا رومآم ینایلس ههعفادم یشراق هرامور

 یرلانع نوشروق كسویسکلآ یجنرب

 یا(هینوق موینوما ) ناملس .یدشملیا هدعاسم هنسعا لیکشت تموکحرب هدهینوق

 هسرزوا ناصع ندا روهظ هدسنازب هدانا و . یدشمشلر هیاروا كردا طیض

 ی را دفع هدهامم ر قا نالن  نعمهتسیا دادما ندرلکروت لغاخی
 قسایس رو ًاراتعا ندخم ران وا قثرا . یدشملیا كرت یتسهفاک كراتالو ید
 تخت , هنسهیلخاد لاوحا كاسنازپ راکروت «شمالشاب هفلوا امرف مکح هدیلوطانآ
 .یدراشمالشا کما هلخادم هسرلهعزانم تنطلسو

 راکروت هدیرانامرو «شمروک هدئاف قوج كب ندننراسح كرلکروت لئاخیم

 هلن ربا ایدایم هدافتسالاب ندتصرفو رلکرو .یدشلوا قفاوم el عفد هدنسهاس

 .یدراشمالشابهکعااس هیرزرا راساسا مالغاصاهد ین راتهوکحیهدیلوطانآ ءراشم

 « رلشلآ ی(نوزب رط) هلا (بونیس) ندنرلرهش مهم كا كنلحاس زکد هرق یتح
 اکیلک و قضت رب چیه ندرالساارب و ندراکرو رلہنمرا هدانسا و

 اح یسضارا یهدلوطاآ كسنازم هلتروص و .یدراشمشلر هنسلاوح
 یرسع ا ماود قوچ یتموکح رود فصضو كلئاخیم طقف .یدشرآ هر

 «رلراغلپ سویی هپ ر سورونهکین یسلاو (جارد) .یدشمکح هعاخ هداکوب رانایصع



 ۱۹۹ راذ:آ ءرلن هنموق

 یراهش رنا یارس هدهرص ییدنولوت ریسا هدنلا رلکروت سونامور یحدرد

 سالجاهتخ یلئاخیم یجندب یلغوا «راشعأپاق هرتسانمر, ینایقودوا قرالوا یسهجیت
 ریسآتیاهم هدهسلا شمشالاح قوح نوما دادرتسا یتنطالس سونامور .یدرلشملیا

 نواه ین وق E شید |

 وا یرازوک" هد( ههان وک

 . یدشلو

 «لئاخسم روطاربعاکی

 1 ولف ر روہشم هلا یتهالب

 هفظو لئاخبم . یدفوس

 .یدزامالک | ند زا

 ازادو هدند
 راصح | یاب ومحنوحم | هظفاحم

 یهدنننمم یا ربلآ 3

 هدنساسا تاع امم راز را

 قلراکهلبح هحردوا هیلاها

 ور ندلاظمو هکیدرردا

 هلئاخیم قلخنالوا ناد "1

 (راک هتخاس « سکاشاراب)

 .یدراشمر و یاونع
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 | ۸يوه/ ات همدم

 سیدامنوطوب سوروفهکس یجنجوا روطارعا

 ودرا یهدالاتبا هلیصوصخ . یدشماغوا هلاها هحرد كوص هدودرا اذک

 ارکوص . یدرلشعا طبض یترهش (یراب) رلنامرو ندننیدنولو هدلاحرب ناشرب

 یتدرد«رلکروت هدقرش ارکوص ندقدلر دصاب هلا تالکشم لاک یاصع كرلراغاب

 .یدناشی ر یلاحكفلروطا ربع ا.یدراشملت | «یرلیانوحماقلآ ینماقتنا كسونامور
 هدلاح ر فبعض ودرا . یدرولوروک یاسر هیفادم ر مظتنم هدف رط رر چیه

 هوره ندرلنامرون نانولو هدننلنادناموق رکسع یترجا هدنسودرا سنازب .یدا

 كنيلاهارکسع .یدراشمالشاب هفلوا لوغشم هلتسایسهدلو یلابلهسروا هللا نادسبریق

 - الشاب کتیا قلدودبح قراریشاش ینغجاای هل یلاها «رویلاح یویوق «یتسوروس



 یوم خرا ۱3۸

 بصز (رازهح) ثكسافود سنا و یشدراق وهنکج هم | | رح ای دقع كن هسمک چیه هل

 فورعم هل ایا و نسحو تراسح اقودوآ طة ۾ یدال 8 او هتخحات ولوا

 ك رداجا ودزآ هلمسي دن تام e |سالحا ت هلت سانمر ید سونامور

 .یدشمالشا هکمروس تنطلس هدنرابارس سنازب

 هافرهدسا ارب .یدرکسع U (V\—-1*71۷V) سس ود سوامور یحدرد

 اا )“ا ن تا کا ارجا لو دوش هدنجما تلماسو
 كلا < ا صا ی ودرا زالوا رول وا روطاریکا سوامور ندنسس وب .یدفلاح

 . یدشملیا ماق هبرح كراکرو هدهرزوا قلوا تبشت

 قراشآ ین رلغاط سوروط هد۱ ۰٩۷ اهد .یدرارو دنا قر ادای هدانئا و راکر و

 و نوتلآ كناسیاک «رلشعا بارخ یتساسیلک (سویلیساو ابآ) :رلشمهل رلبا ردق 4 (یرصیق)"
 ۳ اکلک اکو ۰ یدراشطا انب ناجا رادتبیف یهدنرارنم, ثلسویلیساو «یمایهوج
 یشراق هنسالرتسا 2 رلکر و هدبلاوح و .یدرلشم هل رلبا ردق هک اطن ۲ و هروس رهک ندنرا

 وا دل راد مظتنم یرهربخذ و یرلشاعم هدال رلز ان ول و «ینیداعول وب رک سنازبب قحایوق

 هس رح لوصا كل رکرو هلصوصخ . یدرلشءازاف تقفوم اماد راکرو <« نوجا یغیدامان

 ؛ دومدنآ روهظ یک كشمش هرئدو یرلیراوس درو .یدرلاکد نیفش )۲ .ًایعطف رایاسنازیب
 هرلب یعهلدتق و هیلع ءانب .یدروبلوا ناهنندزوک قراقار هدنجما تشهد و فوخ ینارطا ارکوص

 هدششن رب هل ون یشراقه رکر و یدمشهدلاح یکی دادن اذاخما تابیرت نوجا یسهمفادملدودح یثراق-

 ییدنک هب لوطا هد ۱۰٣۸ سوامور یجدرد هتشیآ . یدرویلک هنلقع كنه میک قعولو

 كتىرلخرۇم سنازب « ودرا یمیدل و هدیلوطات ۲ كم وامور .یدیا هد زکس و لاوحا نامز

 .زسارفو «زوا یلاقودایاق «راغلب «یلانودک ام .یدلکد ودرا ر قبال هروطار۶ا هم رسما

 یشراق هراکروت كن ودرایک یعیدالوا را ندطابضتا هدودراو . یدیآ ودرا ر ی ندرل

 1 یدا هدنح راخ ناکما هدیسالربدشبل آ هب هییعت ر ین

 -وله) تح < یرلکدل رلبا ردق هالو (تنو) 4 رلکر و نکا هدلو اهد سوامور

 كرهدنک یثراق هراکرو لاحردسونامور .یدشار و ربخ یرلکدتا امف ی(راسکم «ایراسهکا
 (نوسرومرآ) هدایکیربف یراودرا کی كرلکروت ارکوصهنسرب طقف «شعاهدلآ رلتیتفوم ضەب
 هنفلنادناموق یسودرا یلوطا آ هد ۰ ؛شمهلرلیا ردق هنبرلفرط ( هبنوق «نوبوشآ )وب

 س هنس ر ىدشملا بولغم هد( ساوہس «تمابهس) یسو هنموق له وام نان ولوا نیس

 . طةف «شلکه نن راوج (درکزالم «درهکیزنام) قرایالٍوط توقر كلبشك ۰ روطاربع |"

 با ندنزوب یسامردنولو هدلاح ر یقینغاط ات یک كرهممرو تا هنئوق كراكرو

 وز هل وک نکس نالسرآ بل[ تام ه یدشلوا بسا و بولغم هنسودرا الشك ۰ ٤

 ۰ یدشع ولو هدن الماعم هناراکتیاسنا تا هسوامور دغا 2۶ همان هل اصم ر هلا سونام.

 رو ینسیدنک روطارعا ۰ قحاالاق هل.لاحرارب نانولوا طض ددا هحنمح وم همان هل اصم

 .ىدكجەرونەتنازىب ,AL ٩ هدهنسهدهرزوا قلواکرب و «نهتنأزمب ۱۵۰۰۰ ۰ ۰نوجمآقهرات"



 ۱2۷ لونا «رلن هنموق

 هل راس رب یروک هدلاح یراق دل وا هدنسهدناموق كنالسرآ 7 یرارادمکح

 « روهول» ارکوص هنس چوا .یدرلشمهل رانا ورغوط هترلفر ط ناتسمرا قاق الا

 ارعا رلہنمرا نالواراحود هنناجاهم كرلکروت ی طهض یرافرط(ی )و

 هلا یساسلک قلروط

 یرلکدتنا وزرا كمشلرب
 جوف جوف هدانئاو نوجا

 هنکلاع سوروط «هونج
 ءرلشلا ترحاهموغوط

 هد ییسلاوح تارف راکروت

 . یدرلشملیا طبض

 .دودحقرشكسل از

 وش ورعوط هع یر

 ر یتیدلاراط هل روص

 هن راکروت .لامش هده رص

 وولو ايو رلزوا بوسذ#

 قراشآ یه وط هدرارهچ

 ۰ كنالس هام ولاسب )

 ۲ یدرلشمهلب ربا ردق

 او یمسق رب كراتو

 یرلکدتسا لواح ییاتسن
 ناسقلاب هدیمسق ر 3

 قرالوا بولغم هدن رافرط

 .یدراشمشل ر هام ودک ام

 ترضح ثناقودوا هحلارقو سونامور یج درد روطارعا

 یلدا سیدق ندنفرط دع

 هن رارصا كقلخهدنسیشراق تک الفو ینیدلوا راحود كسنازس ء«روطاریعیا تیاهن

 .یدشل |تافو قراالهتسخ هربندر طقف «شمهتسا كمتک هب رح تاذلابقر هما ایاط

 لواندنتافو یتح.یدروس هج رد كوص یابقودوآ یمهجوز ریلد «ساقود ناطنطسق

 یسهجوزندسونیلیف سبقسینآ وب یقیرط, نوجا كنا نیمأت هنیرالغوا ینتخت سنازیب



V7یوم جرات  

 « شمرتسوک شاب رالالتخا یلخاد زالوا رولوا رادمکح لئاخیم . یدلکد تاذ ر

 .یدشقا ر هدنجما هکلهت هدییسنا كلئاخبم یلایصع ك (نەنموق) سونهنموق قاسيا

 ندکدشلر هلل اسوس راللورهک لئاخیم قل رطب هدهد(هسشطنطسق) سو هئموق قاسا

 هدنسهباس سا اسد و لبح ييدابا بار «شلک ند(قومطسق «نوماطساف) | رک وص

 .یدشللا سولج هنتخ سنازم
 .هنموق .یدىا هدنشاب یللا نامز ینیدلوا روطاربعا (۱۰۵۰۷-۵۹) سو هنموق قاسیا

 -وکسمقرالوافلاخم هنناداع سنازب قح «شعازاق هدنسهاس حلیق ییروطاریعا ع و

 ندخحراتوا .یدشهر و را یرکسع و هصیق لوا كلبا هب ون انس «شمرب دی یییسرر یلحلمق هنناک

 ن یدشمرگ ترفاتم 2 لت دش هنئي واتس هلا روطاریعا | رک و

 ثبودرا «قاسبا .یدکلا حاللصا ینلروطاربع | یمهجوشود هک كسو هنموق قاسیا

 تفدهحرد كوص هناصحم در لبکر بو «شمالشاب ندهنلام تاحالصا نوجا ناماخ یماظتناو ماظن

 هنسالوزو كنب راهرآ هلا قار طب ىس | ا:هتسا هدیرارتسا بم هدص وصح . یدشلا

 ك» بی هنزو كروطاربعا شمنلتدح هجردكوص اکو قیرطب یتح .یدشمر و تبببس

 روظادعا از ارکو ص.یدشعد «ردهدلآهلب وا هدكمردننا «هسیاهدلآ هکاصن كمآ هسکو نس ءالعا

 .ىدشملا بصن یررب ندرلمداخ هنر كردبا لزع قیرطب

 .هدیاراحود هقعض ,r كناحوتف قحالو عوقو ارا سون هنموق قاسا

 راکروت هدقرش .یدشلوا لوغشم هلا مکح یرادودح امد نوحاینب دالک ۱ ینکج

 ندنرغاط(سوروط) طقف ءرلشلا یت رلف رط (یاوبس .تسابهس)و (نەتىلەم) اعقاو

 تا ذلاب یشرافهرا راحام ن هلن رابا ردق 4 ( هدف وص ( E 8 یدرلشمهمەك هب هن وآ

 هدارک وص اهد . یدشلا دع لاف هدهل رلن | ۰ ( ۱۰۵۵ ) شا نا رج

 .یدشلوا قفوم کیر سو ردق هنس رک هوط ندرلن اقلاب یراکه هحهب

 نک هنر, ارکوص ندکدتبا تافو سول هنموق
 ( ۱۰۰۹-۱۰۹۷ ) ساقود نیطنطسق ینحوا

 برحسافود ناطنطسق .یدشرآ اهد تاق ر یذوفو بلغت كسزومأم هدننامز

 ک هام ولرم رگ یاسا

 ؛یشزو هدد کسا یارس . یدرولوا لوغشم هلتاطخو مولع هدایز ندبرضو

 نیطنطسق هدلاح ینلدروط بودا ماود هلا قلم هافر ینا یسودرا هصاخ

 .یدزمعا لاک یتاحیلست ربو ین راشاعم « زاماب هتیرارکسع تالو ساقود

 لکشت رفظ هلیسو رب قالراب تباف نوجا رلکرو یسوشموق «یلاح و كنيطنطسق

 ین ارکوص «راشعا مو ۵( هفروا ا راکروت هد۰٦۰٠ اهد .یدشملا

 ی



 زاها ران هتل

)۱۲۰ ۰-۱۰۰۷ ( 

 اربا سنازب ارکوص ندنضارقا كشادناخ سوییلیماو و و ہو

 .یدشمالشا هل واع و وشن هلماع ی راغ داس نلک | اهنغلروط 3 د

 کلم فنص هلبا یرکسع فنص «تختاإ هلبارابالو اراعا ندخنرت وب قترآ
 اقسنازب نمشد هدهرص و طقف ء روبلک هعوقو یرلهلدام تعفنمو صرح هدنس

 هدنجما لالحمضا را كوو یناروطاربعا ننازب . یدروسروط هدنکوا یرلوپ

 كارلو وق قلسقارس « تار وم نالوا نجوم یتفطض كفارو ۱ 6
 اذک ؛ یدلکد یسهلاوتم تاضرمعت كرلنامرو اب و یسهددش تامداصم كراکروت

 .یدرونعا لکثت رومر كوو هحردوا هدضارفاو هد ییعض كت رلودرا سنازم

 ؛یتلفغ یهدنسهحرد رانا كتموکح باسا نایالرضاح یتضارقنا لصا كسنازس
 تیام < فعضو نالوا یراج هدقلروطارعا . یدبا یذوفنو لغت ت زومام

 : نسعاسم كەس ژوب ترد كس كراو تک اس قید
 نا وج نواس ءشعاآ ر زور ز یتسهآرورب تسدم ؟یعاسم كن رافلخو رکا

 ندخحراتوا قترآ .یدشمالرضاحقرت نیمز رب عساو هرلکروت نیهلبرابا ناشورخو
 ندنسانا .هدیماغ دس هناکب یثراق هتماوقا اسا كلناقسنرخ هو و
 .یدشلوا رادههخر

 یسان کا دنکشود مولوآاهد ارودو یس رشم كن وز ۰

êنالعا روطاربعا یسوقیتویتارطس لئاخبم ندنرارادکما ۳ 7 ود مو  
 یراكنسهفظو«فیعضتیاغ قرالواینلاع نوتیسب كنبقل «لئاخبم طقف .یدشلا



 یوم خیرات ۱3

 ار ندکلرکسع روطاربعا  یدشمالشاب هنلوا لصاح تزاوم هدنیب لیا مور

 . یدشمهمرتسوک تبغر هجردوا «یضارا حتف نوجما ینیدن ولو بولحم ه هحنلک |

 كسورهلقیسسونامور یشدراق كنورهلقیس یسلکوس ورضوط هنرانامز كوص طقف
 طاق هنسهحوز كسک اینام ژروژ ندنرلنادناموق یتح .یسعا ذوفن بسک هدیارس

 اک وص اقد «شعا ناصع رارهلایرکسعسک اسنام ژروژ هسرزوایس |

 هدانئاو .یدشعلهحش هالا قو ولفم كرل لسن ازیب كرهلک هعوقو هبرامرب هل راکه هج هنو

 1 مد ویبح قرض كنهاروطاریغا نازي هدیرلکروت :قوحلس
 هدنسهحرد یراودرا شمروک هرو ملع و مظتنم كرلب رع هداتنا وا راتو طتو

 . یدراشمهمهدنآ راسخ ثار ا هراماسنازب

 رولوا ضراع فقوت هرلهراح یلاوتم ندا لاغشا یتغلروطارعا سنازب

 كج هبمهلدیالح قترا هدتافالتخا نداماود هدنس یرلاسلک برغو قرش زالوا
 هدهکنو طقف « شمردن 5 صخ صر ه (هشطنطسق) اب . یدشم رک هلکش

 هلماع ندنررب یرلاسلک سنازس و امور تیام قرهسهنلآ کوا كفالتخا

 دوو لوا هن ترد «نطنطسق یحزوقط | کی یآ چاقرب نده داحو .یدشلرآ

 هللروص وش ۰ شما تافو ارودونه نالوا فلخ هنیطنطسق هدارکوص هنس کیا

 هقدلوا ینفلروطاریعا سنازیب ىلا راروطاریعا یلاینودک ام نالوا ضرقنم

 .یدراششار هدنحما توطسو تکوش



 ۱۳ راروطاربعا یلاننودک ام

 یایاکنش ندرافرط قوحر یسعا تموکح ژرادا هنشاب زکلاب كنارودوت هت

 رازکسع : یدشعاصوا ندنتتموکح ٌرادا دلرلسداف سکیه قترا .یدشلوا یوم
 ماس ر کیس ر ج سنازب «راروسدنا رطخح ی رود سوسلساو یجنکیا

 ؛شمهما ماود قوج یقایتشا وب كنقلخ سنازب هیفامحم .یدرلرویتسیا كمر

 راروطاربعا یلاساودک ام هللروص و « )٠٥١٩١( شما تافو هدارودوله هدءرص وب

 .یدشلوا ضرقنم یادناخ

 ر هثدلوا ینسهبجراخ لاوحا كغلروطارپعا یراجوز كنوز ۱
 e ۳ ۱ . معاف لاوما

 هدننامز سورک را سونامور یحنح وا .یدرلشعا هرادا هل راهم _ ۰

 سما برع كناسع ترضح هدانئا رفس و یتح ؛(۱۰۳۲) شلدا طض (هفروا)

 لئاخبم یحدرد . یدشمقبح هنادىم همان ناب ولوا تیاور ییدردنوک هنر ندن رل

 اه رفآ و ابلیحس كرهلدا راع هللارلبرع هدايزلا هسیا هدننامز (۱۰2۱-۱۰۳۵)
 هدا لو . یدشلدا وح اعاود یراکدردب ۰ هن زگذ راهطا كس راد رع

 هالحبس هللا ودرا ر لئوق سک امام ژروژ ندنرانادناموق كوو كا كسنازب

 هلیمان ( یحاینام لهتساق ) هدهزوک اربس یتح «شمنا طبض ین(هزوک اربس) قرهقبح
 غر كنلاحر تطاس )ارکوص تدم ر طقف :یدقمردحا انا ۲
 عطق هلقلروطاربعا هدنامز نع هدرارب کیدلیا طبض ۰ شلریغاج هب یرک هل ربات
 .یدرلشعا هطبار

 هدودقرش یک ین دلوا لصاح تقفوم مدع ندنزو كل زسهرادا هدبیع ۱

 ی اراغلن ندراوالسا ندا ناصع رابلسنازب .یدشمرتسوک شا قا ۷
 قفوم هفعای یش رب یشراق هنسعا لالقتسا نالعا كرلبرص طقف ۰ راشمر دشاب

 ینالا رق برص كلئاخبم یغوا كنافتسا هدافتسالاب ندنصرفو تح .یدرلشمامالوا

 (یلارق ,ندنسهلکسولوراق) هنسل دنک «؛شلدا قیدصت ندنفرط راوغهرغ یحداباب

 .یدشلر و یاونع

 تسهانایاش هسیا هدننامز لئاخبم یحافالاق نالوا زناح یتاونع (سافالاق)

 ( ٩۰٤٩-۱۰٥4 ) سوخامو وم نیطاطسق یحزوقط .یدشمهک هعوقو هئداح 54

 هدرودوب هقضط این .یدشماشابهدنما تلاسمو حاص تدمر نوب هسا ا هد رود

 هلبا یلوطانآ هدهدلخاد یک ینیدنولو نوصم ندنتاجاهم كرلب رع یتموکح سنازیب



 یوم غیرات ۱۲

 .هدزوک کساهنلقعثب اهن «شمارا | جوزر هنسیدنک ارکوصندکد ر,ورارق هحاودزا یوز

 هم دا دیما علاق هدندن و ئوز .یدشش وآ نیطنطسق هدهرصواطتف .یدشلک نیطنطسق ندنرل

 گر هردنوک یر ندن رلیحنی ام N 4 شمالرطاخ یسوخامووم نطنطسف ندنرانشآ

 . قدشعالشراق هلرلشيقلا١ زالوا رولوا لخاد هرهش نطنطسف .یدشع رتک 4 ( هتیطذطسق)

 كنب رلق رطپ سنا زیب طقف .یدردىا باج | ىم هغ ارم دق كق رطب ینجاودزا یجنچواو كنيوز

 و قیرطج ندنفیدلوا هدنماقم تلآ هصارتحاو تعفنم « هذوفو تسایس یهشد ریتاسد

 E كن هر وطاریعا 4 جند تا روطارعا کک .یدشمامروط یرک ندسیدق" هدیجاودزا

 یراتمیبط ضعب طقف .یدیایذ تباع رار هلقلوا مع نیطنطسق .یدیا هدتعیبطر یجهدبا

 نده مفستایح «ندرلن داق ءندتهانسوقوذ نطنطسق .یدریلم اقارب لطعم هلماع یتواکذد و

 نیطنطف .یددودعم ندتهافس ةطساو نوجا كلوا تموکحتخن .یدردا ظح هداعلاقوف

 رکن و « شلوا قات هزبق ر هدنمسا نورهلقیس کب ككنسهجوز هدنجاودزا یجنکیا

 - وا ولرد رب یزق و نیطذطسق . یدشمرتسوک تمنا اسلک هدلاح ااا كا جاودزا'

 ردق هارس ینورهلقیس تیابن « شا تح ندنا هده وز یسهجیک نوکود ح ۰ شماعو"

 و هدنابسانم هللا ییلکوس هدایز لا هدیارس نیطنطسق . یدشلوا قفوم کعرتک

 سسچیه کو نوجما ین 2 هالرانخا قنرآ قوز .یدشلوا عياش هدهفارطا هعقو و «شع ول

 شخ مقوم رب ٠ هن ورهلقیس كردىا هلوا_ةم دقع هل | نیلءنطسق تام . یدشمامراقبح

 ن یدروالوا نوت کو لاها طقف . یدشمالشاب هقمقبح نورهلقبس همسام یمسر «شعا

 «!زیمهتسیآ یورهلقیس زر »یر ندبلاها نکردیک هنسیلک (رطوآ تنس) نبطنطسق نوکر قح

 هدن افو كلوز هلقبس «صسمالرآ ندنسدنک نیطنطسق ردق هبحنل وا نورهلقس .یدشمرغاب هد:

 یج رب قوا هنا م یدسلوا نوتفم + یالآ سس رپ ناولو نهر هدي ارس سن از

 ۔اریعا یار ساز دام وک ةرادا كنوز هلب سوخامونوم نیطنطس هدنطساوا رصع

 -اشاب نداق چوا هدیارس رارب هلروطارع | .یدروم ولو هدتعص و 9 نیکر يج هل ون یسروط

 «یدا الآ سسا رب هدیرکبد هارودوله یکی ءیلوز یر ندرلن و هکیدرو

 هنهج و هداعلاقوف كروطاریع | «جنکر روهشم هل اینآ ونسحندن رعد یارس هدهرص و

 تاپ . یدشلوا لخاد هنت رهص راد كروطاربعا كردیا هدافتسا ندهح وت وب «شلوا رهظم

 هلتسهطساو ويو كمر دلوا یروطارعا قرالوا نوتفم ه یال آ تی ,یسهدزوک كروطاربع ا:

 ارعا هدلاح ینودقنچ هادیم یداسف وب تاک . یدشعولوب هدنسوزرا كم هنتخ:سنازب
 ین نیغ ش هدیئوز هدرلهرص وب « شما وفع یقرفبمایق هکمرو هدنجا راربحز رال

 ۰ (۱۰۰۰) یدشلا تافو هدلاح یغیدلوا هدنشأب-

 (۱۰۵۵) | 9.وص هنس شل هد ین نجا تربع فرص نوحا قهر دوق:

 .یدشمالشاب هتموکح مراد هنشابزکلاب ارودو هت یشدراق نق كنوز هحدنا تافو

 .یدىا هدنشاب e ارودونە نامز وا

  mnم |



 ۰۱*۱ راروطاربعا یانودک ام

 .(نویدوتس) ینسهجوم ها لئاخیم یحنشب روطاربعا تیام ۰ راشکود ناق
 سولج هت ناز ارودوتهنبا یئوز هدمب .یدراشللا روبح هضجاق هنیرتسانم
  روسدا وزرا ینلتق كنعاوت هلا لئاحیم لاها هددرص و طقف . یدرلشما

 ل اه E قلخ اودوه طقف : یدروب هتسیا كما وفع یرانو یوز

 ( ردهدن وياه ٌةزوم) 1 (ردشع ولو, هدکرالس) یس.هج راپ ی

 ی راز کم شع راقب هلروزندن رتسانم (نوسدوتس) ینسهج وم هلال اخىم كرەلەو
 .یدشمرا هماتخ هلروص و هدلالتخا یزد یه قرار د وا

 و قتح . یدروبهتسیا كمروس تنطلس "کرتشم هللا ارودوتهت ینوزهیفامعم
 .هدن یوزهللا ارودوهت هققل این .یدشعا وزرا یتسمهلدا یه كلئاخم ندیس

 ردق وا ارودوهت .هسازوک ردقه یئوز . یدراو راقرف كوبوب كب اقالخا .اعط
 یدا تفع بحاص هب ص وا أرود ون هسلا زسقالخا هج ردە وه کرج
 -هقشاب ندکما جاودزا هعفد یحنح وا تیا E قلوتروق ندارودوت ه فوز
 .یدنا هدنشاب ترد شالآ ینوز نامز وا .یدشمامالو هراح

 4 دلج «یعوم ع رات «قیفد دما
۷۱۰ 



 ۱ یوم رات ۱۹۰

 :یدشلاا عانتما ندکمروک ینقوز لئاخیم طقف «شمهتسیا كمروک ئاخیم وز
 كىرش هتموکح هدنفلغاص اهد كلئاخیم «هنرزوا تکالف و « ئوز

 ۱ اتم و . یدعمالدا هاساتم لا یر یکید,هدنما لئاختنم ییدلبا
 ۷ (یحافالاق) هدولناحم نوجا یيدسا قلح اغلاق هدنامل یماا ۳ یدا یدالوا رقف

 هلردبا لوبق یئاخیم و یئوز هدا تافو لئاخیم یجحندرد . یدشلر و یقل
 . یدشلا نالعا روطارعا

 مداخ نالوا لوفشم هلآ ترا الوا زالوا رولوا,روطارعا لئاخیم یش
 .یدشعانعت ینطنطسقندن رلهچومع هری « شمر دشالقازوا ندارس یساو

 - راشد راق هم راشیا هریک یووز كل ردا ا یدح اهد ۳۹ تدم رب

 (ییهکه ؛یلاخ) كرەردتسا فقوت دوز هحیک ر تاب ۰. یدیمالشاب هععام

 .وزروطا ریعا ید مر دسک ها وای راحاصنوزوا كس وز < شهر, دتبا تنه هطآ

 : شعالب :وطین وتاتس«شل وا نما هنکح هنمهکبهب ی اراک ماقما £ هند و ق را كند

 9 لع توتوت زاع رقزا نون وقأبا هاا طف شا مشت همانناس رب هلا
 !زرهتسیاینمهننآ وز «یعورش,تزاو لصا .زمهتییآ یروطاریعا یجنافلاق و

 ناصعیلاهانووب ارک وص .یدراشمالشاب هفمرغاب همدا« ۱ یجافالاق نوسلوا رهق
 هر, یندوژرا كتلاها لئانیمنحخنشا ارکوص..یدشل موش زرغوطه انس معنا
 + یلاها هد( موردوییه ) رار هلبا لئاخیم كرهلب ریتک ندرتسانم ئوز « شمریتک

 : هدلاحرب مورح ندنسهسلا هحروطاربعا هوا ی یئوز یلاها طقف .یدشلرتسوک
 - روق ندنضغ كنللاها لئاخبم . یدرلشمالغاب کا تراقح هلئاخبم هحوروتآ

 تناتمو تاب هنبسدنک ناطنطسق ىلج وم شمسنا قحاق نوجا قلو

 . یدشلبا هچون
 كنوز . یدشلا روهظ هئداح رب هقشاب_هدنساسالک هفوص ایا, هدانناو

 « شما كارتشا هتموکح هنیرزوا ینافو كنط طق یجحزکس ءارودوته یسهریشمه
 قران ولوا ماما هلکمعا روات داف هدنملع روطاربعا ارکوص تدم رب طقف

 یسوزرا یارودوه لاها هدهرص وا هتشیا . یدشلردنوک هرتسانم (نوسس)

 نالعا هجشروطاریعا كرهزبتک هنساسملک هففوصایآ هراشلآ ندرتسانم قرالوا هنفالخ

 كردمارلهزرابم هدرهش «راشعا نالعا ینطوقس كالئاخیم یحنشارکوص .یدرلشلاا

۱ 
۲ 



 ۱۰۹ راروطاریعا یلابنودک ام

 . یدردبا فا هنکیدریگ هدومب ینکلحنک نوجا یغیدنولوب بهاذ هنفیدلوا زوسلمح

 لیست رادم هنسیدنک هدرلاکوک هتش اب راقمص یناح هدایز تا یس اع ولو هدنشاب شمل كنجوز -

 .یدرلبا ثبشت هنمارآ
 یدثلو رومآمرت هدنمسا نیطنطسق هدیارس هرزواقلوا ,قسفر هلاک هنسیدنک یوز

 كسب و مداخ قال ەدزو وارد یجنجوا « شع اصوا هدندنو | زک و دک ر 31

 ندسیآ و مداخ ردق هبحناک هن اوا ییوز .یدشمالشاب هععولو هدنایسانم هلا لئاخیم یئدراق

 نوجا لثاخہم ءوز ۰ یدشمالشاب کا تافتلا ارابتعا ندخم را" وا یا یبدلبا ترف

 قلا دیکح هتلآ + شمر دیک جات هنشاب کال اخ.م هدنن ولا ص تخم .نوک رب قیح ۰ ۰ یدررب دلبح

 اا رک یر0 هجوم « : در هک هناا «شع روطوا ا كرهر و یساصع

 یر ندنرلمدآ یارس ه یرجا هدهرص و ما « شثا شوغآ رد لئاخیم هسد « ! چيچ

 ینسکوج زد هدنکوا كلاخیم هداکوا  شمامزو ینروط چیه یثوز نامزوا . یدشمریک

 : یدشعد « ! ردو روطارعا قیقح ًارابتعا ندخح راتو » : شعآ صا

 روطاربعا 0 .یدشاوافقاو قلخ یارس نوتو هننابسانم كنيتوز هللا لاخیم

 - امور هلاوحا ت : وةلا قماعانا اکوب سونامور طرف «شلرو رخ هدهسونامور

 ر راپوق لاو هن ا نوچ ا ل ی حتعط كديوز طقف .ىدشملوا فقاو هدسون

 افتکاآ هلتع و و E تابسانم كنسهحوز 0 شمامراقبح سس چیه هلسوقروق

 یسیدنکی وز هدهرص یج هدیاتافو سون امور. یدشثا تافوهدن کمک قوح ندهرآ .یدشلا

 . یدشاوا لوغعم هلا یسهمئوشود یدنک هدنسهطوا شما هل ٍیدرق هلا

 كمر ل اخیم هفلروطاربعا ارکوص ندنتافو كسونامور سوز « وز
 هحک .شکرغاج هارس یلئاخیم نارتکما باع تقو چیه تح . یدشمهتسلآ

 هق رطب ۳ و . یدشمردتآ ارحا یوتن مسر هلیسهطساو قد رطب یسا راب

 د اک 2 و وا یدشمر دّسا سیده هدنحاودزا كرهر و راه ده رادتمق ۱

 تاغ ساو . یدشلا لیکشت سما و مداخ یشدراق كروطا ربعا یتحور كتم

 كساو لئاخمم یشدراق . یدمدآ فقاو هتموکح رومآ < جا نمدی دح « زاتروو

 ینوز . یدشماع راقح یراشط چیه ندمرح دوز « : شلوا عات هسرازوس

 ی هنسام وغ وص ندنسدنک 1 ارد كالئاخی.م کلا شعالناق هتسده ران وب

 كجا طبر هتک نوتس یئاخبم .i لکو شا تا .یدشمهمهدنآ

 لئاخیم طقف .یدشلا دارت اهد تاقرب فای ۳ هحلاق مقعهد اش و : شمهتسیآ

TTشمقلاف بوشود هل رلمهار «شمالشاب کما سح كلەتسخر » 

 یریخوب RB یدشع اباق هر ندرارتسانم قرەقلاق هغلوا بهار نوک 2 تاپ

 - ییدمهتسلا قمل را هقیقد رب چه هند ۰ شمر, دلبح ندن ۳ زالآ رل



 یوم جرات ۱۰۸

 ثراو هح سنازب هدننافو « شعونوا هدنغلدلوا لسن كکرا لوص كنناد

 . (۱۰۲۸) یدشهارب زبق چوا هرزوا قلوا
 .یدا ارودو هو یوزر ؛ایقودوآ یراق كن.طنطسقی 2 ز زکس ۳ 3« ۱

 رك, یا ع را طننو اسح اقودوا 2۳
 س زکسیرارد ءار ودوت ه هلا و e یشدراف ییا کود ۰ شاپاق ةا

 . یدراشلوا سلاح هت سنازب هدننافو كنطنطسق

 رهش «شمهتسا كمردنلوا نیوز یزیق لوا ند زا تافو اهد نیطنطسق

 لهاتم سوامور . یدشلا باعا داماد هنسیدنک یمورک 1 سوامور یتیما

 كس و امور «شمردسا قیلطت یتسهحوز هل روز هسوامور نیطنطسق هدلاح ین دل وا

 نوما كمهمر و نادم هنسالوا ضورعم هتک الف ر كوو كنسهحوق یمهجوز

 جاودزا هلا یئوز ۰ سونامور . یدشلوا یار کم 2 هدن راهش ول نتسانم یتایح

 - روطاربعا سنازب ۰ شللا تافو نیطنطسق یجزکس ارک وص نوک چوا ندکدتا

 هدف رظ تدموب وز .یدشملاق هدنلا كند وز رصع عد ماع ناردیعم فل

 . یدشمر دلوط هللا ییاقو زکنا شحف ییروطارپعآ يا رس
 ءهدنشاب یللا نامز یدلبا سولج هدتخت سازی هدکلر هلا ارو یجوز یلوز ۵

 نوزوا E یدرزکب هسویلیساو یسهج و۶ «یئوز .یدنآ انسح هحرد كوص طةف

 تسانترب تربح نایاش هدندوحو لنوو . یدن داقرب لجاص لار و فط 6 یلکس ریک نیلاقو

 نا ندنس دیازت یرللا .هدنشاب کیا شم .یدنا ییمادنا تیرظ «ییوب هتروا .یدراو

 . یدرولوروک یغنیدلوا رادش ور اد توارطرب هنب هدنسامس هدنامز ییدلک هلاح رب

 هرم رو تیما هحردوا همسا صر ارب هلک و ۰ ید هدزرطر قبال هراهمروطارعا «یراوطا

 . یدلهاج هجرد كوصو ییئدح « دیدش اعبط یئوز . یدردبا انتعا هنسح ٌهظفاحم هداز كا

 چیه « رر دشیراق هل رل هج ناک | مرح یموکح روما .یدقو رثا ندهیقالخا تناتم هددت

 یغیدلوا فیطل یاس .یدردنا مکح هنمادعا كرهسمیک قوچرب ندا هکاح بو وشود

 . یدبا همروطاریعارب لباټم ههنهادم « برشم یاوه « ردا ظح ندرخاف" یسیدنک هدلاح

 ندنقانم فاس ویل بساو یس هج ومع «لدنفرشو ناش كنس هلن اع ؛ردیا روحسم یوا مارتحارب قافوا

 .یدیا بصعتمر مات یی «ییسنازبرب ووق یئوز .یدرلبا وزرا هحرد كوص یتساعولوا ثح

 ندنرلتدابع مهم كاكنوا قفای موم هدرلبارحم ءروخم هدنسیشراق یریواصت هزعا «هکهدهجردوا
 ندنرلشیا نداق « راقبص یناح یرلشبا کیک . یدلنش هحرد و E یددودعم

 هدن داق ورم نده رکف ٌهبامرس هقشاب ندنسیاودح نسح « نیشیراصو .یدزغا ظح چیه

 تایسح و یدیا یوروط تای ون اف و هت دوهعم «ینوز . یدراو هدعامز ماط 3 را

 كنتو نسح هب ذاح . یدرورغم هحرد اوف ها .:یدراو ليام ر كونو هب هن اتشاع



 ۱۰۷ راروطاریعا ییابنودک ام

 .یدشلاباستک اراتقفومهنا رفظم اعاد هدیشراقهس رلوشموق رکید سویلیسا و

 طقف . یدرلشلآ ییرافرط (مرق ءنوسرک) هدنسانئا ینایصع كادراب راسور

 هلا انن | یمدریشمه كروطاریعا ندنراسسن رب سنازب رگدالو قودنارغ هرخ الا

 كىرش (نوسرک ) ۰ (۹۸۸) یدشللا لوبق هدیفلن ایس یخ قح « شعا جاودزا
 (نوسرک ) قرالوا هعفد كلبا ساطسانآ ندبا تناها هسنازب هدنساتئا یطیض
 والا گدفزرش یایوروآ هئروص و هتشا . یدشع ولوا نابع هنکلدیلوبهرتم

 . یدراشلوا لخاد هنسندم سنارب یعاوقا

 هتسح تایساتم هدیلا رارزح هلا یگ.دراب لراسور « سویلساو ینکیا

 يادوو کلا و طارتعا كدا تقفوم زارحا ینزاق رابع هده «شا ۲

 هلس هدایلاتتا یونج یتح ۰ (۸۸۲) یدشللا عیسوب ردق هترارهش (ماش) و (روص)

 - راب كرابرع یتازواحم یهد( رالاق ) كنوطوا یحنکیا كردا زارحا تقفوم

 ویو نوجا قمراقیج ندایلیجس ىراب رع سویلیساو .یدشللا فرطرب هلبا یمد
 هدنراوحیارس (نومودهه) یشع < نا تاقو نک نال رضاح هنسارجا رفس ر

 . یدشلدا نفد ه (یماسلک نولحا)

 1 2 NR كسویلیعاد: ی ی
 -راف یر ندنفلقحوح اهد نط طق . یدشلاق تسرمس 8

 چه هل را شد | ا طقف « شعا تموكح ٌءرادا رار هللا سویلساو یشد

 كسولساو . یدشلا تلا هتهافسو قوذ قبحالصو ذوف « شمالوا لوغشم

 ندنراتداعیسا نامز کیدتبا راصحا هنصخش فرص تموکح ۂرادا هس رزوا یافو

 ,A چیهیر نده وا اد (۱۰۲۸--۱۰۲۵) نطنطسق . یدشمهمهکزاوه

 لاح كنشدراق نوجا کیدتاظحهدایزكی ندنفارسا هراپ . یدنقشلآ کمهمروک
 كیندتهاف.وقوذیطنطسق .یدشملا فارسا "الماکناهیلودهس زخ ینید وق هماظتنا
 یهد(موردوسه) هلص وصخ .یدبوکشود هحرد كوص هدهس زاغوب یک ییدتا طح

 هجرد وص ند اء ناونح < ردا شتسر هسراهعزانم قربس « هراشب راب

 هنلآ یراراز . یدا راق «هدتیلوغشم ینبدنالشوخ هدایز كا . یدرابوط ظح

 الماکهلسیراشیا ینجایاب « یرلریفسیجهدبا لوبق نوک وا یتح « “یش یه هجنلآ
 اخ اینودک ام كسب دنک ناطق هدنجما تلوغعم ردق و ةا .



 یوم خرات ٦

 «هدوو) «(اج دا ر هيف وص) راراغلب نامزوا )۹۷٩(. یدراشملا لاصیا هبقرت برم
 «(سوییسقآ «رادراو) «(بوکسا ,هسوقش) «(ایسهر) «(نوعرتسیا ءامورتسوا) «(هک ا
 ۱۳۳ لا ارا یررپف نات «یلوطیو) :(لیدنتسزک هډ وملو)

 یزه ( هوط ) یندودح لاش

 وب سویلیسا و طقف .یدشلب| لیکشت
 یناتسراغلب لرد | ضرر ءت هد« یلاوح

 ۰0۱۰ ۱۵)یدشلا هنسهرادا الماك

 - هرارافاب سویلیساو یجنکیا
 تیقعل هقشلو رب یلتدش یشراق

 ا ےک دلاس کیدلی
 هل ماعم هل | لح هجرد كوص هماوقا

 ندک دلدب اطمضناتس راغلب ,یدشعا

 : یدشلرا هتالو ییا ارکوص

 (یرخواءاد رخ وا) یزکیرب
 یرکید « (ایراغاب ) هرزوا قلوا
 (هرتسیلیس « ایرتسیلیس ) یزکم
 .یدیا (ینلایا هنوط)هرزوا قلوا
 راغلب کهد(یرخوا) «سویلیساو

 . (جارد) وهرتسیلیس «شقارپ دیلوپ
 1 ۱ ۱ عا ه هیاطنطسق هدیرادبل وب هرتم ۱ ۱

 ٠ ارایتعاندح راتو .یدرلشلو وط . (رصع ىج درد) یلکیه رفظ

 ا ناو ار

 ٠ هتم رب نیر, «شمر دقیق رطپ

 8# الاخ ن راغل ,هکهدفح زد وا ؛یدراشلو فاشکنا هحاس ر کی نوجا یرلتراهمو 6کذ

 1 ۰ هن رلعینم (ه وط) ند(ایرتسیا) یدودح كنغلروطاربعا سن ازیب هلت روص وب .یدراشلوا می ات

 .  «یدشلدانییمآلارجر یلسنازبب هنیرلفرط (مرمم «موییمریس)یتح شا عسوتردق



 \ 6ه راروطاربعا یلاہنودکام

 یجنکیا ییونافوب هت یسهربشمه ,شعولوب هدنابسانم هدلبا یناروطاریعا امورو ناملآ

 (توری)كردبا عیسوت هدییدودح هروس یلاعش سکسعز.یدشلاا موزه وطوا
 .یدشللا تافو هدنشاب ۵۱ قرانالهتسح هدندوع طقف «شعا طض ی راوح

 هدنشای ۱٩ سویلیساو یحنکیا یلغوا هلیتافو كسهکسیعز ۱ ی
 هدهالوا یتموکح هرادا سول ساو .یدشلوا روطاریعا سویا ۳

 .یدشمک هل راقلقیشب راق یرلهنسگلبا كسويلیساو .یدششا ر هل رظا كن رافلس

 ( سودسآ )و( قینزا «هکبن) شما ناصع سورهلقبس سادراب هدلوطانا هلجزا
 ندتک الفینیدلوا راحود ینلروطاربعا ساقوفسادرابهسرزواكنو «شلآ ین رافرط

 كره ھه لوطا لاحرد ساقوف سادراب .یدشلراقنح ندسح نوجما قمراتروق

 ینمشدیحشر كا كتکلعارکوص هنس زکس طقف شا بولغم یسورهلقیس سادراب

 1 كرەىمەكج ىس | لالقتسا سک هکدتک كروطاریعاساقوف .یدعلوا یدنک

 سادراب رفس و يتلا ناصع هدنل وطانآ ۰ شمال, وط هنشا ین راکا یلوط

 وب ساق وف .یدشمشود ریسآ رفس و ط مو «شمقىح هاش راق كن سو رهلقیس

 هدهحش شمهل رابآ ردق «(سودآ) كردا طبض هب یلوطانآ نوتوب هسرزوآتووم

 . (۵۸۹) یدشلوا بولغم هنسودرا كسولساو قنکیا

 تاسسوم ارکوصندکدلبا .نیمأت ینشیاسآ كنناروطاربعا سویلساو حنکیا
 یادابع « یلهداس « یدح تیاغ سولساو .یدشمالشاب هغلوا لوفشم هلبا هعفات

 باتتجا ندحاودزا «زمحا بارش «راشاب یک بهار ر اتداع .یدروطاربعا ر روس

 ا طقف ؛ رثاوواط ترس تبا هدر تقو یشراف تر
 ۱ یدزامالک | ندنونفو مولع سویلساو .یدرونولو هدالماعم هناقشمتاغ یشراق

 ردقهعالرابتخا سویلساو .یدکلامهدادعتسار دادادخ هدقلن ادناموقو تسایسطقف

 .یدررد«ناسلک ندمشس نیهتسیا كنح» :اشک ا .یدقماعاصوا ب وتسالصا ند رح

 یلاهالانب یتح ءشعا بیقعآ تسایسر یلتدش تاغ یشراق هناتسراغلب سویلساو

 هدنسهاسكماوحم یلالقتسا كراراغلب سولساو . یدشلآ یناونع (نارق راغلب)
 ی ران اصع ی وطانآ ۰ ششبلاح هنسهلخاد تابق ر كتك« شلوانوصمندز واح

 ندا سسأت هدنراوج (یرخوا) هدننامز هیفام عم .یدشملیبار دصاب هدهیاس وب

 ردبافرصهنسایحا كتموکحو ینرلتوقنوتو راراغلب «شلاق یقاب یتموکح راغلب



 یوم خرا ۱۰

 طقف . یدشعازاق ترهش رب كوو قلاب هلتروص و « شا صدصخت هنساشنا

 . یدشمنا ناصع ساقوف سادراب ینکی كروطاریعا لوتقم هداتئا و

 هچه ورا اا اش وداع راخ یک ییدلکهعوق و ران ایصعیک و الخاد هدسنازب

 : بر و ینکیا یراح راغلب ءراشعا ضرعت ه ( والسير, ) قرالو توق ندرلکه

 هنراوج (سلو وسداقرآ )طقف .یدراشلک هنکوا (هبلف «سیلو وییلیف) كردبا رسا

 یس4مج كنساسلک سوقوطوته هد (هینیطنطسق)

 كردن اهمداصم هلیسودرا كسورهلقمسسادراب ندرلتادناموق سناز» نامز یرلکدلک

 وطانا هدانناو .یدرلشملکح ورضوط هنرابرک كس رلغاط ناقلاب «راشلوا بولغم

 .یدشلدبا سدح هدنسهطا (نتقاس)ككرهل دبا بولغم هدساقولسادراب ندیانایصع هدبل
 یراوس . هداس ارکوص ندکدلیا زارحا یراتتفوم و سکسعز سبآ و

 یراسور « شبهلبرایا ورغوط هنیرافررط ناقلاب قرش هلنوق رب بک ندی وطو

 تادهاعمهدم .یدشعا ربسا یتسایلسماف راح ار 5 ندک دلدا بولغم هد(والسی ر)

 « شعوق هنلاح یتلایا ر كنفلروطاریعا سنا یاتسراغلب كردا ها یهعدق

 و bl نجا كراح «شمردلاق یللق رطب

 ارکو ص ندک د لیا زارخحا یرلتتقفوم و یشراق هراسور سکس کز نی



 ۱۰۳ راروطاربعا یلاہنودکام

 .یداسافوفسوروفهکم ینادناموقیسودرا یوطان ] «یمدآ دفنتم كا كتموکح هدانناوب ,یدشمالشاب

 ؛ یدریلمانولوا قلت مدآ رب شهدم هدنرظن کر یسایس ساقوف سوروفهکش

 هلکن وب .یدریلسهدبا لیکقت توقرب یلساسا نوجما نیدافرب تنطاس صیرح یک ونافوثهت طقف
 ییدتا تافو سون امور یچنکیآ .یدمدآ ر 3 وک «مومغم ترس ساق وف سوروفهکم رار

 < شماعاب یش رب چیه سوروفهکن طقف ؛ یدربلساناب یئیش سه ساقوف سوروفهکم هدهرص

 هلا ساقوف سوروفهکمن «ونافوئه . یدنمروک حجم اهد کلا ادب تبسانم هلا ونافوئهت
 4 الشا هبلح یساقوف هل رازوک لزو ۰ شع ریتک هت اب لاحرد زند ندکدلبا ادب تدسانم

 زکلاب یجاودزا کتا .ىدشمەم| سح تب رب چیه هدنلق یثراق هساق وف « وناف وه .یدشم

 . یدعهروک قفاوم ھما

 هحرد كو ص هب ونافو هت ارکوص ندکدلبا زارحا یغاروطاریعا « ساقوف سوروفهکمن

 رار هل اودرآ هد يح « شا بلح نهنگ او نسح تل ون افو 4 یدعلوا نوتفم

 | رک یخ ندکدک تدر ندهرآ طقف , یدجمز وب و 8 ار هدییون افوثهت فا یدک رام

 سیآ و یکی 2 9 دون فوم ه هدد مرا, شماغ کرک رخ قرار ییون افو ه

 « شموس هیسار دلی یسهکسبع ز . ونافوئهت . یددعولوب هدنایسانم هلا سهکسیع ز

 ۔ر دلوا نکرووا هدننآرس یساقوف هحکر ¢ شفر و رارق هكا فلت جوز رار هلا ق یتشاع

 هاش تا هل ق قثع كنونافوثه . ىدا ت تنطاس صب رح هجرد كو ص سکس یع ز .یدیع

 . ىدعملا ۳3 سید ندتقوب وب قدی رطب « شمشوق هتساسنلک هبف وصايا زالوا رولوا لا

 جاسا سودق هشندع زاو ندونافوه شمت | لوق یسهکسیع ز «قیرطب طقف

 نقفع تنونافوث#ت + شغآ راکنا انک یک ارتا هتانج وب سهکسیعز نامز وا ,شلوس
 تنطلس هدکلر هلکنا < كأ جاودزا هلب ساغ هسیا ونافوئه . یددعا ادف هتنطاس

 هنیرارتسانم ( یلانیق « یورپ ) «هنن رلهطآ سا رب یتسیدنک كنقشاع طقف .یدرویتسیا كمروس

 ,یدهلوا رثأتم هدایز كپ ندطوقس ملآوب هجنور وک ینغیدناباق
 « هدنشاب زوةط یک زونه نامزوا ۰ یدرویمهدیا ا ولردر هطوقس و ون اف ول هت

 ه هعف و د 1 شما ندسح ارکوصیآ رب ون اف ول دت .یدروس دنا هظفاحم هما ین آو نسح

 كمر دروس هناتسنمرا «هرلقازوا اهد یی ونافولهت زال | ربل [ ربخ ینو سەكس يعز .یدعت ااجتلا

 . ىدغملا باط تاقالم 8 كوص هاب | سكس يعز «, 6 مراولاب و اف وله نام فا یدهمهتسا

 ه شمهتسیآ قمامقیح ندنولاص قح «شمزآ مدنعل ۲ ا نسروک زر وک ىنى «ون فو هت

 . یدشماشاب هدنما تک الف هنس قلآ 6 ردق هب هحنل وا سهکسسع ز ۰ شل راقبج هلروز کو

 رو رع طقف «شاربتک هناي كن رلقج وچ ا ) هین طنطسق )رارکتهن رزوا ییافو تشک نیز

 سدقم «شمامالوا قفوم هفعای یثرب چیه «هدلاح رب نق وس ینطلس فرح سا

 . ىدشملا تافو هدلاحرب طقاس ندتیمها رظن هدنس هش وکر ب كاس

 ۹٩4-۹۷۹( ) هنس یدب ارکوص ندکدریدتبا یفن نونافولهت « سکس
 هیدشلا هعفادم یشراق هراسور ینغلروطاربعا سنازب هدنتموکح نامز ندا ماود

 هناخهتسخر هدینفصن «هارقفیهدنراوح (هنطنطسق) ینفصن كنلاوما سهکسع ز



 یوم خیرات ۱۰۲

 (بیز) سا وقروق سلاو ندنرللارتحسنازبب هدرافرط و .یدشلا لدبت لاوحا
 ضاس نانولوا اعدا یتیدلوا دناع هیاسع ترضح یک یاب طبض یکم عقوم

 «شمرتک ه هبنبطنطسق كردناطہض هدیشاش

 رلیضارا یهدایلیحس هبا ایلاتبا ینونج
 . یدشلدا هظفاح یشراق هرلہمطاف

 ( ٩40۹-۹٩۳ ) سوامور ینکیا لعوا

 .یدشلا ما ود هلتمقفوم لاک هنلاعفا كابا

 ندرابرع ساقوف سوروفهکن_ هدرود وب
 ندخن راتو ۱۱(۰) شا طبض ی(درک)
 هغمر دشالنآشسرخ ی( د رک ) رابتعا

 ,یدشمالشا

 ۔اریعا یارسسنازبب هنهدشامز سونامور

 یهافس هحرد یهدشنامز ارودوئه یسیروط

 ونافوئه «هلزقر یا وقال ,سونامور.یدشلوب

 وم كرود وا « وناف و4 . یدشعا جاودزا هلن |

 نوت وب هلا یادیا تفارظو یسح کا هن رلخر

 ولبوب هدسونامور یجوز . یدشاف هرلنب داق

 لناقیلدر فیرظ تباغ « یلزوک یثام « ولسوب

 ندکد لا جاودزا هلا سونامور «ونافوئهت .یدیا

 نامزوا ,شلک هند سویلیساو یجنکیا ارکوص ۱
 هدایز اهد یمقو«یهدب روطاریع | یارست ون افو 4 یرکسع لوطا ك رلیلسن زەب

 ان ضد دلا يک تاتش

 نامز وا . یدشعا سولج هنتخت سنازب ریارب هلا سونامور یجنکیآ هدونافوئه «هدننافو»

 . یدبا هدنشاب رب ییرک, سونامور ءزکس نوا ونافوث#
 هنن رزوآسون امور یچنکیآ یجوز «رتسیا كا هدافتسا اباد ندنن و نسح هو افو 4

 ندنرلهجموروک هللا اهلأ اسیلیساو یسهدلاو ما ندبارس یتح . یدرلیا ارجا ذوف رب كوبوب
 ییکیآ ونافوخ هل را ردا تافو ار وص هنس ر سونامور طةف 4 شمردشالقازوا هد نشا

 شب «هنس رزوا ییافو كسونامور ناف و هت .یدغلاق لوط هلقح وج ترد «نالغوا یتیکیآ ۰ رەق

 ا ا تطنطسق لغوا یهدنشاپ کیا هلا سویلیساو لغوا نانولو هدنشاي



 ۰۱ رار وطارعا یانودک ام

 اوس هر یک یرلکدلیا تیک اح
 اکو. اش وز

 مانغ قوج ر كردبا ی (كينالس)
 .یدرلشلا تدوع هلا

 سوطهنکوریفروب_ نیطنطسق
 كس هباق هل سونامور لاف هسا

 « شا جاودزا هلبا (انهلآ ) یزق
 یتاونع ( روطاپولیساو ) هسون هاقهل

 هتموکح ةرادا راز نا +
 ریل ناز هدننامز . یدشمالشا

 لاحلردا باغ اعاد یشراق هراراغلب

 هراب ع « رلش#ا راتخا یییفاد

 هسزارحا ترنظم هساا . یئراق

 ءراواشلب رلیلسنازب . یو ۲
 هح هب نالوا ندا یشراق

 هدندنقافا كرا رصو رل راحام «رلکه
 هد ٩۱۷ طقف . یدرلشعا هدافتسا

 یاقوف نولهل ندنرلناداموق سنازب

 و و یشراف هرارافلب هد( یویخآ )

 وا كلوب «شملوا راتفرک هتم ولغم رب

 راراغلب) هسا دک وت همس هنس رز

 یاونع (یسوهلساو رامورو یراح

 یغلسویقبپ ( والسیرپ) ٩ سو
 قلوا (هرتسیلیس ءایرتسلیس) یزک م
 حیف ر هکلم رطب لقتسم هرزوا

 1 یدشلا

 هدهدندودح ناتسسا رع هداتناوب

 ت

E 

 یلوتس (سوطهن کو ریفروپ) نیطنطسق



 یوم خیرات ۰ ۵ ۱ 0

 9 رارک یٹوز هدننافو دردناسکلآ طرف ءشمراقبح ندنآرس یووز کرک هتاصو

 ندارس نیوز « الوق + یدا نمشد هحرد كوص ۰ یئوز الوقس قد رطب .یدشلکه ارس

 2 هق رطپ هدهداروب ئوز .یدشعاباق هس رپ هدندرارتسانم یکییدریدتا 7 هل ر اقح لاک

 یطباض سنازیپ

 «شمتهب یروطا را یار | ین «شع | باستا ه هقرف رب

 ۰ یوژ . یدعمالشا ه هلخأدم رار ۲۳ هتم کج راوما
 كنیطنطسق لغوا هالغ ] بالغ ۲ هحل وغوق ندا رسهدرفس

 هدیارس هننرزوا یناجر كنلغوا < شل آ هشرالوق

 ك سون هاقهلسون امورلاریمآ هدایز لا هدانناوب .یدشملقارب

 لاریمآ هلایآ و نسح بذاخ یئوز .یدبا یراج یذوف

 نو" هل هدهسیاشمهتسیا كم | جاودزا لکن أ قح «كت ا بلج

 ةا ( یهفوا تنس ) هنن رزوا یلاصع ثكساقوف

 . ردشلا تايح ماعا

 روب نیطنطسق یحندب یلغوا هلا نوه اع

 یرود مهم كا كنخرات سنازیب ینامز سوت هن هک و زيف

 قلناتسرخو سنازپ هدننامز نوت 4 ع .یدا

 یک کیدابا لاخدا هنلاع تیئدم یراراغلب یذوف
 ۱۱۱ دا طاق یشیرتو لم

 سولج هنتخ راغلب ك( ۸۹۳-٩۲۷ ) نوتهمیس
 .یدشلا داشک هرودر یینوجما ناتسراغلب یسما
 یتخناپ كناتسراغلب یتالراش روہشم وب كراراغلب

 «شعنا نییزت هلرلانب ی(لوبناتسایکسا ءوالسیرب )
 رب هرارافلب «شمهلسوس هلزدلایو رامسر یارس

 هغلوا ىلکلې نوجا یناروطاربعا سنازب ارکوص ندکدربو هیسایس تیدوجوم
 كردبا هدافتسا ندنتواعم كراراحام هج دا سح یاکله و رانلسنازب .یدشمالشاب

 CES درا د رص کا عبا اروا یرلت اورخ ر کسو یرلراغلب

 ؛ ید اغوا قفوم هغمر دتناط

 قم كوب وب یسا نامت یدودح برع میان با وش كىوتەل ا

 ہد راب عید رک راشم اہدل ین (انیمر ون اط) هدا حس د ءراب ع .یدروین ولو

 راد عیسو ردقهنس راهطا (طاروسارو (دالقیس) كرد طمض ی(ماسس) هد۸۸۵



 ۱۹ رار وطاربعا یانودک ام

 نیناوق نوه هکنوح . یدربلیهدیا لکشت صوصخ رود ر هدرا سنازب
 ۔اربعا قرش یسوصوط اهد < لا قسش یتسهرادا كرلتالو < حالصا یاماظن و

 ۰ یدششارب زا 4 زالو لاوز هد اسس وم كنغلروط

 كنابقودوآ يه آ هلا سویلیساو یردب هدلاح یدنتک هتفوخ كنسردنک « ن

 يلماود نوچ ا نو هل كجاودزا و .یدشعا جاودزا هلزبقرب هدنمسا ونافوهت هنرزوا ییاا

 .یدروسوسییئوز «یزمق كنادناموقر هدنما سیجوئاز هسیا نو هل .یدیایعیبطینج هیمالوا

 ناق ايةودوأ یسهجوز طقف « شع ولو هدنایسانم هلزیق ون هدا رکوص ندکد تا جاودزا نون هل

 هر ندر, <« شمهلکوروس ندنحاص یی و هل سویلساو ها ولوب هد اکش هسویلیسا و یردب

 تیاهن نوجماینیدالک ۲ ییکچ هیمهدما تحار كنلغوا هکدلوآ یئوز «سویلیساو .یدشعراچ
 ٤ شما ولردر ندنوز < نوهل طقف . یدشلا جوز هنر هدنما رود وله ییئوز

 .یدشلا تافو قرهنالهتسخ ندنغلحم اتصیق هشروطاریع | «شاسکع ه هګ ر وطاربعا شوا تیام

 ندنرلساپاپ یساسیلک ( هیتامص « ایتاماسپ ) ارکوص ندقدلاق تسبرس هلتروص وب نوه
 .یدشلا اجر یغرادقع هللا یئوز ءشقا تمجارم هسوییمیتفآ نالوا مارتحا زاح هداعلاقوف
 ولیساو ) كرهریتک «یروطاربعا یارس ینرد كنيئوز هحنلآ در باوج ندساناپ نوت4

 .یدشلواقفوم هحاودزا هدهلا یئوز تاب «شلا هجو یناونع (یردب روطاریعا ءروطا

 ییلوطات آ قرهلوا هعند یجنجوا نوتهل ءشعا تافو یلوز ندعا ماود قوح تداعسو طقف

 (اتبس پون واق) لز وکه راق هن رزوآ یافو نەک هو هدكیا ی جاودزا هلا اقودوأ

 هد ٩۰۵ « شم همهدیآ جاودزا هلزىق و نوت4 ۰ وا نوتفم هزبق کک EN یوز

 «یدروم دنا تش اع الوعم قب رطب فرص هنحا ودزا کان ون هل ردق هامزوا .یدشلاق هک یلوز

 ینکیدتیاكارتبشا هدكنالوتس هب هداسف تیعچ ندا لکشت هدنهلع روطاربعا هدانئاو طقف

 ۰ الوقم ًارابتعا ندخ رات وا « شا دی دم یالوقم قرط هدا هدلآ دغاکرب ۲

 - وطاربعاقح «دویلک هارس هدهرصواالوتن .یدشمالشابهکمرتک هنر یتسوزرا یه كنو

 عورشم ريغ و الوقی « شاک هبایند قجوچ تیابن . یدرویدبا سیدقت هلی راق كن هر
 هلا وز اهد رب روطاریعا راسویقسپ کد هدلاح یغیدلوا یضار کما زمتفاو یروطارعا

 یغردغوط هدنسهطوا تنطلس كارس نیطنطسق .یدرلشع | زبتفاو هلمط رشقماع ولو هدنابسانم

 زوس هراس ویقسپ روطاریعا ۹ یدشلر و قارون ( سوطەنەكو ریفرو ) هنسیدنک نوا

 در هبمهلکبد یتسوزرا هدكنساسیلک سلازب تباہ «شم«مهدیا لب هب یلوز هدلاح ییدرو

 ین ذوف هجمور وک یتفیدروط یثراق هنسیدنک تناسیلک « نون .یدشعا جا ودزا هلا یثوز

 غاسم هحاودزا یج درد ندا ۰ شا تمحاص هنساسیلک برع نوجا قمربق نوتبس)

 هح رد وص یسهرا كق رطب هلا نو هل هنبرزوا هعقوو .یدشلآ همان هدعاسمر راد هنفیدلوا

 تافو نول تباہ . یدشمافوص یرجنا نداسیلک راهعفد چاقرب ینوهل قیرطپ «شملیچآ
 . یدششود هنسادوس هعفادم ییغل هم روطاریعاو یتلغوا وز رفسو ۰٩۱ ۲) شا

 رادمکح هلیمان نیطنطس یجند «نیطنطف هحنیجوم یدعو كنوتانس هدننافو كنوئهل
 راک . یدشب ولوا نیبعت یصو سوردناسکلآ یسهحوم هدهدنامز نبع « شلوا



 یوم خرا ۱:۸

 دفق هلرمدو ناق اعقاو )۸٩۷ = ۸۸٩( سویلساو ناقح هنت سن از

 رب ردتقم هتموکح ةرادآ ؛یحاص رظن ذوفت هدنناذ دج طقف ؛ یدشلوا لات

 ۱۳ طقف , را لا لغ و هدادنسا اضن سولساو . یدیا تاذ
 امور هدرها لوا سویلپساو . یدزالاق یلاخ ندکمتا هلماعم هناملح یشراق ه یلاها

 ۳۳ت : مت وع رد هلو قاساتم کد یناسنک هنطتطسق هللا
 -ردتبا لزع یسوسنوف قیرطب هدنسهحش یناحور سلح یحزکس نانولوا دقع

 امور هدهرص وب طقف .یدشلا ترغ کمر دشار ی رلاسلک بعو قرش « شم

 : ییدلیا زاربا نوجا كم عبات هتساسبلک هینیطنطسق یراراغلب نالوا عبات هتساسبلک

 . یدشلا صا قیرطب یسویتوف رارکت سویلیساو ۰ شمقبج هشو یعاسم

 .یدرلشلوانمشد هدهبعطق تروص هسربرب یرلاسلک برغو قرش هنیرزوآ كنو

 هدلاح ینیدلوا لصاح فالتخا هلروص وش هدنس یرلاسلک برغو قرش

 یرابع سویلیساو . یدشلا هظفاح هنب ینذوفت یهدایلاتسا ینلروطاربعا ینازب

 ند(اطهناغ)و (یلوبا) «(تنارروص) «(ینلاما )«هقمراقبح ندنسهر زجهبش (ء الاق)

 هدب ع ا . یدشلوا قفوم کلا لکن تالو ر ی هرزوا قلوا تک رم

 ناولو هدنسهاح كرلبرع هدهدقرش « شالا نکست ینرافرط ایحالادو كیدنو
 . یدشعا بولغم یرانایکلواپ

۶ ۰ 

 روطاربعا نول یحتتلآ یغوا هنر هنر یبطنطسد ی و

 مک چیههس رد ا ەدە قالخا ه ۸۸-۰۵۱۲ ) نونه .یدعلوا

 . یلغوا كلئاخیم یجینچوا یول سک ره هلتهج ینیدلوا مولعم یقاوسكنسهدلاو
 تحب هدننامز ندسس و . ىدا یلقلهتسخو فیض سوه ساو 4 . یدردا نط

 زوا یافو ا اا وا ك وءاساو

 « نوت هل .یدردا یلاوآ هدنروص یدامم یناداسفا كراسقر نهتسیا اش هتنطلس

 بایقوذ هحرد كوص ندرانآ ریرحم . یدشعا لیصح تاسدا ندسوتوف قیرطب
 یر رصاعم .یدرداداشنا رلرعش « رازاب رلرا راد هب هسعآ و هن هيد دناقع « رولوا

 كنونهل هسیا هیلاوتم راصعا . یدراشهر و ینااونع (لاع « سوطاطوفوس) هنوت هل

 یقسوم ؛تشه لع «هضایر مولع نوبهل ءشعا هطاحا هلف شو ناش هلاه ر یابح

 یتموکح نامز كنوتهل هبفام عم . یدشمناط هرزوا قلوا لک اع هدیش ره یلصاح



 رر وطاربعا لا دیک

)۱۰۵۷ -۸ ¥) 

 ییدلیا سسات یتادناخ اینودک ام هدسنازب سویلساو و
 هرغو قرش یتنطلسو تک وش نخل روطاربع | برع نامز مه و

 سنازب ندا لکشت ینتمواقم هو هناکی كفلناتسرخ هدقرش . ید لا الیتسا

 راب رع . یدرونولو ضورعم هنسهددش تاجاهم كرلمالسا یناروطارعا

 هغمل ا هناا یرلتیک احتقورب چیه ینلروطارپعا طقف «راشعا التسا ًایداتم هسنازپ
 ئاغ یتعقوم سا هدایلاتا ینلروطاریعا سنازب سکعلا . یدراشمامالوا قفوم
 - رتسا یهبروس یلامشو ایکیلیک ۰ سیربق د رک ندرلبرع هدقرش ارکوص ندک دلبا

 هدیرلغاط كسکو ندالیکشت نهتمدسرب كناتسنمرا تیاهن .یدشلوا قفوم هداد

 وم وب هدقرش یراروطاربعا سنازپ . یدشلوا لخاد هنکلام هزوح كسنازب
 ضورعم هنالکشم هداعلاقوف هدنسهر زحهمش ناقلاب هدلاح یرلکدتا زارحا یرلتیقف

 « راشع ولو هدراهمداصم یلاوتم هلراماسن از راراغلب هدلامش ۰ یدراعلاق

 .یدرلشلوا قفوم کا بولغم لا قادم سنازبو قلسقودوتروا هدیرلنا

 اجراخ هلبرلوشموق رابراپ یمظعا ےسقو نیچرخ ۰ ینلروطارپعا سنازیب
 هنافالتخا كج هیلبا لاکشا ینسهجراخ هعفادم كتکلع هدالخاد یک ینیداوا لوغشم
 قمصقیصهدیلوطان | ندبالیکشت ینتمواقم ةن كعلر وطاریع |قت را .یدشلاق ضورعم
 .یدرویلبامامضن |هدیراهعزانم تنطلس و تخم یافالتخااسلک کو «رویلکهعوق و رلنایصع



 یوم خیرات ۱:۹

 ۸(۰ ۱۱)یدعل التقیسادراب هدنرداچ كروطارعا ارکوص ندکد لب ا عانقا هنفیدن ول و هد رلتیت دس ا

 ۰ یدعلوا رهظم هنهچ و هحرد كو ص كروطاربعا هنبرزوا تیقفوم و سویلساو

 نالعا (رازهج) یسویلیساو هدن-اسدلک هیف وص LT كره د « ردمراکصالخ ود: لئاخمم

 ندیش رھ «روہاک هلو ره سویلیساو .یدنلا لوبق هنتیمرحم ٌةرئاد هدارکوص ندنا ءش
 AEE Ty قرار دناشو ینایرام یسهحوز سوهلیساو قح ۰ یدرو هتسیا كا هدافتسا

 لئاخم . یدنىداقر انسح ثٿ اغ اقودوآ .یدجلا جوز هسویلیساو ییابق ودوآ یسدرتم «شع ردن

 «یدرون ولون هدنایسانمهلیسیدن دنک ه دارکو صندکد تا حاکن هسویلیساو هروس هجرد كوص ین داقو

 هدنایسانم هلا الق یسهربشمش ال اخم هدوا < را سس چیه یثراق اکوب سوىلىساو-

 یدربلک کل هلن ینابسانموب ییالوط ندنتبم هسویلیساو هدروطاریعا هرونولوب

 "دف یماضعا واتس ا o ندقدنازاق رابتعا رب كونو هدیارس سولساو

 ط2ف < شعولو هدام ام ها هساحور نرروم

 ,یدشمهمودیا ادص رادفرط هتسیدنک هدسنازب

 یسیه رلیلیلوطان| و رلیناریا هلبا رلرافاب زکلا
AEو سوا ساو نوما یراقدلوا رادف زط  

 سنارب سویایساو .یدشلا مایف ه هدافتسا ند وق

 ان | هدنحازاغوب روطاربعا روحا كم رترك هلعف ن ندەوقى دصقمو «یشمر وقف یا

 نرا یسهدلاو و نیطنطسق یچنشو

 ندنسلدا توعد هارس یتیدروطوا كنارودوه هحشروطارعا هدنلحاس یلوط"

 ى ییا ندنشی هحنشالقازوا ندتاب روطاربعا نوک وا . یدشلا هدافتسا»

 هدنروصر عیط یروطارپعا نکرو وا شومو تسم لئاخسم هتل مردن و

 هم (هینطنط ق) ها رللا اق ارکوصندکد تا باکت را یت انج ءرالتاق .یدشمر دتا لتق-

 هدیارسلاح رد هدسویلساو . یدرلشع | لاصرا ییقفوم ربخ هسونلئساو < راشع ود

 1 . یدشمردتسا نالعا یتغلروطاربعا"

 :شعا سولج راروطاربعا یلامنودک ام نت ینازبب اراتعا ندخرات وب

 ,ردشلمالاصیا هسدنلب هنر د ا ینا هدا نامز زا نادناخو"



 ۱۶ رلتسالقونوشآ « رروطاریعا ییروازبا

 4 هدنمسا سویلساو نالوا لخاد هب یروطاربعا یارس هد ه رمه وا ٍ ىدا

 یهلاع « شمغوط هدرا وک کهدنراوج هلردا هدنسهنس ۸۱۷ ( لیساو ) سویلیساو

 لا ین لب شب یک سویلساو هج دنا تافو هد یساباب ۰ شا ناشیرب هل راه راح راغلب

 یسالبتسا نیک كرأر اغلب سویلساو ۰ یدشلاق هدلاحرب مو رگ ندطناسو ولر دره هدنشاب

 ییارس (رونکتت) نومود هه

 / یدشلوت ترهش هللا یسهند هوقو یراهم . یآو نسح طقف «شیشود رسا هن رزوا

 . هنتمدخ كنرب ندنرلنادناموق اننودک ام ارکوص ندقدلوروق ندتراسا هد ۸۳۷ سویلیساو

 . ند (واق نا ) سویلیساو .یدشمقیج هلو هرزوا كمتک هب (هینیطنط-ق) ه دعا «شرک

 :اسبلک یهحک و ا نوجا ییدشود نوغرو هدایز كب طقف . شمرک هب ( هینیطنطسق )

 حایص یس را «شتشیا تاماهلا ضعب هدنسایور ساب هک . یدک هدنرب ندنرولوآ

 تا یثدراق یسویلیساو 6 شمالک ۲ یتخیدلوا و یغعوط كتناماهلا <« شسروک یا او

 هدعب + شا قاروخآ ریما الوا هدیارس سویلیساو . یدشلا هیص و هننرظان یروطاریما

 ۰ سادراب . یدفلوا روخآ ریما رس كردا باج ینهج و كروطارعا هلس راهم یهدشهو اگ

 اعتاد یثراق اکو سولیساو طقف . یدشمهمکح یتسالوا رهظم ههجو هللروصو كسول ساو

 -كسادراب یروطاریعا « شع | تبسانم هلا ینیفلاخكسادراب تام «شقا کرد هللا لادتعا

 ۱۰۰ 4 دلج «یوع را «قیفر دحا



 یوم خیرات ۱۶:

 یلوطا ا نداروب « راشمشارب ه ( نەتبلەم ) هلیس هبا كرلبىع رانانکیلواپ
 یشدراق كنارودوه هحروطاربعا هد ۷۹۳ .یدراشمالاق یلاخ ندضرعت هنسراجما

 هدهسدا شعا قوس اعانودر ه ( رک ) هد ۸۱۵ « شما هبلغ هرلب رع سانورتهب

 هنیرزوآیرلمهب رايا ردقهنحما زاغو هلا کک ۰ كنيرالسور ( فهک ) هدانئاوب

 .یدشلوا روح هندوع

 یراوالسا زهنویولهب سوطستقوه ندفرطرب هدنرود لئاخبم یجنج وا
 - ود و روا كرهردنوک رارویسسرم قوحر ندفرط گی کلک هدا ی

 سوبقپ «هبهیسور یسویتوف یتیرطب ( هبنبطنطسق ) ۰ یدشلدیا ممعل هدیناش
 ۶ السا سو اب ةدسولترک نهار هداسآ و . یدعمردنوک یمومذوطهم

 .ردتنا لوف یفلئاتسرخ هدهنسار رزح نیک ییردلیا ممعت یناسفود و روا هدننش

 لوف ینلناتسرخ هد ( سرو ) نیزوفم ناخ اغلب 1و اعد یه

 كنساسلک راغلب ارکوص ندکدلبا لوق یناناتسرخ رارا-لب . (۸۵۰) یدشلا

 .یدشیا لیکشت هلئلسمرب مهم ینجالوا عپات ههبنطنطسق ایو هبامور
 هدنلآ كسادراب یسهج و تموکح ءرادا نوتوب هدننامز لئاخبم یحنحوا

 الو ر هاو درر هوك ءرادا نادرا یا
 < شمد وو كسوطستفوه یصاخ رواعم كنارودوبه
 زجاردبا سح ا ا ذناع هنسیدنک هبورغوط ندو ضغوط كيهرضو ارودوب هت
 "اهاکیتموکح مامز ارک وص قدح راتو سادراب .یدشلا تغارف ندشاصو هناغوا

 یعهداقآ رب كوو هدننارس (اروانغام ) . یدلقاع تباغ سادراب . یدشلا هنلآ

 ۱۳ قرط «سادراب ,یدزانربآ :دندنسلح امکحو املع یک ییدلیا سسسأت

 جو کید رردتا دقع هد( هنطنطسق ) یتح < شع ولو اشا یمنمص هللا

 فالتخاو هدندب هنطنطسف هللا امور .یدشمردر ورارف هنل نع كياباب هدساحور

 1 یدتتشما نوه رافالتخا یی هدهد روطاریع | یارس هدهرص ییدلک هعوقو

 هحرد كوص هتهافمسو قود ءءوآ «هسراتووا قربس لئاخیم یجنح وا روطاریعا

 هسد ناسامریجاق یقوذ هدیولک ثداوح رب ا-ذف نددودح یتح . یدنوکشود

  .یدشم ر دا تیرخحت یتفارغلتشاآ ناب ولوا شا ردق هدودح ند(هنطنطسف)

 ۰ بلج یتوادع هدالروطاربعا طقف ءشمهمروک هلت ونع رظن الصا یرانوب یادراب



 E راتسالقون وقنا < رروطاریعا لیدوازیا

 كنا زاغوب سولو هت . یدشللا نیز هلرلانب مشتحمو لزوک ینراوج كتاب

 هديل وطان | یک کیدربدتبا اشنا هیفیصر هایمان (یسهیفص زاغو ) هنلحاس یلوطان
 ( یارغلت شن 7 ) هدر هرزوا كعا رادربخ ى ( هنططسو ) ندنعلاقو دودح

 همصتعلا هفاخ هد۸۳۸ «شمامالوا قفوم یشراق هرلب رع طقف . یدشعا یی

 ید راتفرک همازها ر كونو یشراق
 و هدنشاي تردزونه لئاخیم یجنج وا یلغوا نک هر هدنناقو كىس ولىف ود هب

 .یدشملوار و هتم وکح ءرادا ارود و هن هم روطاربع !یسهجوز كلئاخ م نوح اینردن ول
 هنعا یک ینیدلوا رادند هحرد و یسهلن اع .. دیک وطن هدان وغالفاپ ار ود و ه

 نوجا یغیداشاب هدنجا طرح رب بصعتم ارودوتهت . یدراو یرلتمرح هدایز كب هدهن رز واصت

 . یدنا هدنملع كننریواصت هزعا سولیفوئه یجوز طقف .یدردبا هظفاحم هلیماع یتادایتعا

 هسلا ین رامسر هزعا «راقروقندنج وز ار ود وله نوجماینیدلوا تربت اف قمی كسولف وه

 نوکر ۰ یدروولو هدندابع یلزک یلزنک هرلمسر «رالقاص هدنغیدنص هسبلا «هدنتلآ كنس
 «شهروکی نرل سر هزعاكناسایساو نکرربدنلکا ییهجشروطاربءایرب ندنرلهجوج كروطاریعا

EEران و 2 هم روطارعا ناز ها یدشلا لاوس یتکج هلسالوا هک کل ران و  

 زام وطراپ وط یل و هج وج .یدشعد « .رو دیک همشوخ كب هدریشفیرظ قوچ . هر کس ماطر

 سولیفوهت .یدنمر وربخ یغیدالفاص كم هنتلا یرلفدصاب كناسیلیساو «شهشوق ءروطازما

 تاعر هن صاوا هل هدنارب طقف . یدشمال 0 یغیدلوا هل دصقم ندراکبب و

 .یدشهر ورارقهکعا افوغرب لزوک هلا هم روطاربعا قترآ كرهنلتدح هجردلوص هتکیدلدا

 ًایعطق » : ندامزو ینروط چیه « شتا زاربا یفاصوا قانیداق هدهدشیا و ارودوثەت
 ران و قرهقاب هه هنیآ «هجوج .مدرویتاب ه هنيا هلرازبق یهدمتیمم .لکد رايش ناک هزکیرطاخ
 «. شم رب دشت هزسشاک شا نظمسر یران و لادا .مدید مراكب هد نب .یدروص هسد ےک

 قایاطر لزوک ه هجوج ارودوهت هرخالاب طتف .یدهماعازوا قنرآ یغبا لیفوهت .یدشعید

 هدنناکرح نوتوب ارودوهت نوجا یک دتا تافو سولیف وه هسیایدمش .یدشن 1یماقتناقرات 1

 هدنتیادب یسهنس ۸4۲ .یدشعآ هدعاسم ًاسطق هنن رواصت هزعا ارودوثهت .یدشلاق تسب رس

 سوط ا ادا سوییلوا . یدرویلیدبا نالعا یغیداوب ماتخ كننالداجم تسالقون وقنا
 قالراپ تباغ هدنساسیلک ( هبفوصا1 ۱) «راخشوشوق ه (هینیطنطسف) راذبثک قوچرب ندنغاط

 ندن راهانکهدنحوز ارکو صندکد لبا اقا ین رواصت هنعا ارودوه .یدراذغآ ارحا نیب ار

 ینغیدلوا مدان هنغیدنولوب هدنملع یر واص هنعا لوا ندننافو كنحوز ۰ شمهتسیا قمراتروق

 ۸۵٩ ارودوه .یدشهر دتا وفع ین راهان؟ كنس هج وقهسوس دوطهم قیرط) « شرد وا

 ۲ .یدشعا تاصو هنلغوا ردق هنسهنس

 راناکیلواپ ارکوص ندک دليا تبلاغ زارحا یشراق هراتسالقون وها ارودوب هت

 3 یدشلدا ارحا هدیدش تاسقعا هدهدنقح



 یوم جرات ۱:۲

 تغارف" ندقلروطاربعا هحللوا راحود همازهنا رب شهدم هدنراوج ( هردا)

 هدننامز . یدنا یمرا نو هل (A\T). یدشمک نون هل ینشپ هنر ۰ یدعلا

 هناراسخ یلک یراوج كرهش كردیا هرصاح ی (هینطنطسف) موروق یلارق راغلب
 هراراغاب نو هل زا ردا تافو موروق ۲ دخملا طض ین ( هنردا > شعامضوا

 راتفرک هنسولغم ( ایربمهزهم ) یرلراغاب هد۸۱۷ ‹ شما بولفم لردبا ضرعت

 و وها هدالخاد یک ینبدلوا قدوم کا توطس زاربا ًاجراخ نول .یددشلا
 او .یدعم ردتناقلیموروفکین قیرطب هنننطنطسق «شعا مازناا یراتسالق
 -ردسا اشنا یروس یهدنکوا كنا رس (انرهک الو) قرهشالاح هسرامعا هدر هش

 بج وم یتاباع كنلاها یا نا مت هدنملع یرواصت هنعا كنو .یابسم

 اعد هللا هصوصخ مسام هداسیلک هلتبساسنم یسیطروب یاب لب نون هل « شلوا

 .یدشعولوا له هبهطا (یلاق «یور) یدسج «شادبا لتق نکردبا

 لئاخیم یعنکیا لئاخیم همنکک نالوا تلا هلالتخا ارکوص ندنوه
 ۳ 9 یرواصت هما" لئاخحم . یننشتوا زوطارعا :هلتاونع
 هل ر وص و شل راماسنازپ .یدشل ابولغم یراتسالف و وا ندیآنایصعهدنماع ا

 .یدششارب ضورعمهنسالاشسا برع ندنکییراتاهسیایرلالوا فءض راحود "الخ اد

 هنغاط (هک افسا) ءرلشعا جارخا رکسع ه (دیرک ) یرابرع (سلدنا) هدهرصو

 نانسرخ نار وطوا یا رلب مع . یدراشل | ریخسآ و حتف یهطآ نو و ردو

 (هدنق «قدنخ) هنلحاس لامش كنهطآ «راشار تسبرس ًابمطق هدنرلنید ییلاها
 هل رلت وق یهدابناساو هبروس « رصم هدعب .یدرلشعا اشنا هعلقر كوو هامات

 اوراس هدنیرغ هلدیفسرح .یدراشع وط هدنجما هقولبآ رب یاد یسنازیپ انداع
 نانولوب هدهزوک اربس یدمش .یدشمقبجندنلآ كراباسنازب تاد یرلهطا را هلابو
 - ریغاج هاماحیسیرلسلغا یهدسنو كردبا راهظا تبنونم مدع هدیراطیاض نانوب
 :اهدو (تناکیغآ ) كردبا جارخا رکسع هنعقوم (ارازام) هد ۸۲۷ رابع « راشم
 .یدرلشلوا قفوم هطض یرارهش راس

 .یدشمکا (۸۲۹-۸۲) سوله وه یلغوا هنر هدننافو كالئاخیم ینکیا

 تدابع هنریواصت هعا هدننامز . یدشمروک هسرتو لصح رب یا سولیفوت هت

 < شبا حالصا یهبلام هدنامز نبع « شعولو هدنابقعت یلتدش یشراق هرلندیا

۷۴ CO CONT 



 ماتخ هلا نهرا ینادناخ كراروطاربعا ییروازیا

 ناتسرج ۽ لکا تاب یدش « نالو
 نوتس كەر ا سوروفکر ا سولح روطارما رب ندنلس راد مع

 هنلاح هلتشف هدیرلرتسانم لک ییا عنم اصطق ی رواصت هزعا . یدیا ینلاخحم

 (یساسلک اروق) یبماح ه رەق

 . ىدشملا هتتلآ یتعاطا "الماک یراوالسا یهدزهنوولب « شمر دتا غارفا

 چه یشراق هراراغابو هرلبرع هدلاح یفیدلوا قفوم هدهیلخاد روما سوروفهکین
 . یدشمهعهدیا رارحا تقفوم رب

 هدننامز (هاعنار لشبم) لئاخممیح ر هلبا (۸۱۱) سوسک ارواتس ینلخ هدننافو

 ی هد(هنطنطسق) لئاخبمیحرب :یدنشما لکش لیدترارگتیساو هنعا رواصت

 ندنتساسس یهدنملع رینهار كور وف کب ات هنیذوف كنيرتسانم (نویدوتس)
 .یدشم ر ذا نا تاقعآ هدنفح یراذمشد یر واصت هنعا «شعا رظنفرص

 «شمهلبرلبا ورغوط هراناقلاب كردیا طبض ین (ایربمهزهم) و ( یلوبخا ) هد ۲



 یوم جرات ۱:۰

 نیکنز كا كتخن اپ طودوئهت . یدبا طودوتهت یمسا كزقو . یدشموس ینرب ندنرازق
 كرهریدتباقیلطت یتسهحوز تیاهن «شعا قبوشت قلغوا نهرا .یدیوسنم هنر ندن رلابلماف

  هشود ندهماع تبغر هلا کر حوش كنلغوا نهرا . یدشلوا قفوم هنمر دل آ یطودوله"

 ا ءنابهر نون و هقیقلاق .یدشعا روهظ ندمکقوچ هدنظوو .شمردسک ینکچ
 تب رحم ای صد و ندنتاآ لأ نەر | هدندفرط د . ىدشملا مایق هنماع نیطنطسق ۰

 ( نودوتفاص ) یهدنمالو ( راکدنوادخ «ینیتی ) رلندا تفلاخ هدایز كا هدیابو .یدشلا

 هنارک اذم هلر خب« شلک هب (هسورب سوری ) هلیسهنام اوهل ید نیطنطبق .یدیا یرتسانم

 هداننآ و . یدعشیتلاق هنلامعتسا هربج ٌةوق هععامالآ تقفاوم باوج ر چیه شمشیر -

 كروطاربعا نوجا ینرش و ناش كنازبیح ءشعا لاکا یتابیترت هلرهدهو رادعو نهرا

 زوم ۱۷ ) نوکر تان . یدشمشیلاچ هفقارب مةعهلسیرفس یحهدیا ارجا یشراق هرلبیع

 ندنفرط یرلهدآ كەر | ا ھك اخارس ( امام - نس) ند (موردویبه) روطا عا )¥4۷

 و نهرا . یدشچاق هیلوطا ۱ كردبا رارف ندنلآ درلن و روطارعا « شعالاقاب

 اهد هدششنرب كوص هدنملع یغوا طقف  شملساب ندنندح زاعوط رایوط یلزستتفوم

 سدقم هب (هینیطنطسق)یروطارع ا هلیس هط ساو رل وب شا هدلا نتیعم كنلغوا تب اهن ,یدشع ولو

 حد هسمیک هنلاحو كروطارعا .یدشمر دوا ینرازوک هدهطوا ینیدغوط «شعربتک هارس

 ءرلشعا قات قرالوایسازج كنجاودزا عو رشم ريغ ینتبقاعو كروطاربعا رل بص ءتم .ىدشمەأ

 .یدرلشمالشیقل ۲ هللا ےظعت لاک هدینهرا اسیلیساو

 هد ۷۸۲ ۰ شا بسک ماظتنا هشدلوا یسودرا سنازب هدندود نءهربا
 هد۸۸۳ یتسودرا دشرلا نوراه نهب رایاردقهس رلکوا (رادکسا « سلووسیرخ)

 ا و یو نزلا ۷۰۳۵۰ یولس یرابرع دردنا ونیول
 ۳در دوم ها یک احو ذوض دالا ییدلنا زارحا راتقفوم یک و مرا
 ا هیت ا و ردنا دع هد(قنزا)-. یدشم
 ینابرق كفالتخارب نلکهلوصح هدیارس تیاهن نیداق تنطلس صیرح وب نریدتیا
 سولج هنتخت سنازبب هلیناونع سوروفهکین یجنرب«سوروفهکن رادهنیزخشاب «شلوا
 نەر هسرزواكيو .یدشلدیا ارحایح وتت مر ندنفرطسو زاراطقد رطب كردیا

 هرتسانمکیدرب دتبا اشناهد (هطآ كوبوب ؛وسکتیرب) «شلرردشالقازواند(هنبطنطسق)

 هب (یللدم)ه دنا روا شرق نوجا یکی دلور وک نقاب تباغهدیسارو طقف .یدشلدیاسدح

 شا تافو هداروب نهریا تیاهن . یدتابدیا عنم "الماک ندطالتخا كربردنوک
 ¢ هب ( هبنططسف ) ۱5 نم اهد « هنبرتساتم هطا كوو الوا یدسح ۰6۸۰۳ )

 : یدعلدبا نفد هننراص راروطارمعا کهدنساسلک ( رطومآ تنس)

1 

۱ 
, 
1 



 ۱ ۳۹ رلتسالق وا وه 3 رروطاریع | لیدوازبا

 ناصع ۸ ندا روهظ مد ر>دسع < شلو لاور قلاح ك یلاقا 9 كد هر ا

 . یدشلوا روم هتم وكس ارت هتندژوآ
 كن را .یدشمامالغابتوادع ًاصطق یشراقهنسهننآ نطتطسق ر وطارپعاهیفامعم

 ارک وصندکدک هنسر ندنطوقس
 Ee ق رەىماناياط هنرلاحر

 « شمر_و یاونع هح ر وطارع |

 هدسونک ارواتس هداف ناع

 رفس و طقف .یدیک هری اد
 یلامهلا ماقتناو ظ یلق كنءربا
 هر ینماقسا 4 نهرا ۰ ىدا

 هن |مهاماهد یدمشنوجماكمربتک

 ٤ یدشمر و رارف 3

 یراهم و ینراسج « نیطنطسق
 ترهش رب كوو هدننی یلاها لا

 ه هلا زا یلرهش و الوانهربآ .یدشعازاق

 وا هد رکسع نابصع ۰ شا نشل

 لهزوم ینکلآ لارنخ لاا
 . یدشهروشود ندنزوک كروطاريعا

 هک یدشم رب دل وط ردقوا یقیطنطسف قح

 ساح نو لارنح سوهلیساو

 لبه هن رازوک ارکوص اهد < شم رب دنیا

 ۰ یدشم رب دکح

 ماقتنا ولرد یا لک و نهرا

 لاععتسا و ین داععا ۱و ید

 ۳ ۰ 1 یماقتنا ندمدآ ر ندا

 نالوا یدانتسا هناک در وطا ربع |

 ك م هنملع ی ۴ رکسع ناتسنمرا

 -وک كتلخ یلغوا 3 نر .یدشلا

 (رصع یچنشپ) سوهفروا
 ( ردهدن و اه ةزوم)

 هتشاب اهد نوجا كمروشود ندیز

 ارعا قفششا تعج اص هدهراهطسا و

 تعم كن هربآ هحذلک هارس نام نءرا ۰ یادصوس جیب یتسهجوز نیطنطسق روط



 یوم رات ۱۳۸

 رروک یرلبسر و نوته . یدشلو یمسر هزعا یا هدنتلآ رلقدصاب 6 شریک هنسهطوا

 ےک یرلن وا هارو » : كردیا «رلنیع داتعمرب نهرا «شمنلتدح هجرد كوص لمر وک

 وا « نهریا . یدشمهمهدیا وفع ولرد رب یاسیلیساو هدلاح ییدید « ! مروبملس « شعوق

 ندن وا ءصكنلغوا هن رزوا ینافو كنحوز تاب «ششود ندنزوک توت هل ارابتعا ند رات

 A هم روطاربء | هدافتسالا

 هدلاح یداشاب هدنحا طبحم رب قالخا دسفم . یدیا هفشع تیاف نهرا

 كنهرا .یدشع وقوط ىع دراي كنصعت هدایز كلا کو . ىدشملا هظفام یتفع

 ر یتتسمو نک یا یدکمروس وب كمما مکح یسوزرا نوتوب

 تابحراهازستسودنوحاقماماشایهدنتل | یمکح كکرارب هداحیبدلوآكلام هتسح

 ادف هتنطاس هلس یتسهناردام سح هدلاح ینیدلوا هدلاو رب یحاص دالوا . یدشلا

 ء هلح « دارسا مک نوجما قلوا لصاو ههباق کیدتیا بقعت نورا . قدما
 ُهوق نوتود . یددوروک حام یش یه یصاح « كلتناخ , لظ « هسیسد

 : یدروییدیا قوسس هدصقمرب زکلای یوا یسناوسن رورغ نوتو « یبهبرکف
 .یدردیآ باکت را یلاظم ولردیه نوجا قمقسح هلامقا س رسو نەر ا تطوع

 قحوحر نالا اکو نەرا هدلاح ینیدلوا مدا هجوقسوق ناطنطسق یجتتلآ

 «شمهتسیا قلآ ینزیق كنالراشهنطنط-3 یلغواهدرانامز كليا اهد_.یدردبا یسهلماعم
 ۶ رو فا یک هرادا كروز مرا ندرلقارف  طقف

 - الفاب ) 6 شعر دیارآ زىق ندراتالو نو و ارک وص 1 یدشمک زاو ندحاودزا

 .ىدشم لا موزت هنلغوا ینرزیق ینمرارب جنکهدنمسا امنمادیرام هد(ابنوغ

 ال داع روطاربع | ه یدزامردش راق هتموکح روما ایا یلعوا < نورا

 هدنسش راق هر وطارعا .یدراشاب هدلاحر رسد وه 6 زسلابحا هدقازوا ندسارس

 ۳ هدنسش راق ناکاو دادتسا 6 ردیا روما. هرادا شوم اروح لیکو شاب

 ع هتباصو وب قتزا دوطاربعا جنک تیاون . یدرایا مظعت هدر ورفرس یسک
 كناغوا «نهرا .یدشمر و رارف هس دّمع قاھار هدنملع لکو شاب 6 شمهمهدیا

 یرلتالوا لخاد هفاسا «نهربا .یدشلوا نمشد هنلعوا قالا لآ رخ یششت و

 د هلح ابرم# یک نطلوح زا زاما راب هدیر وطاربع | یک ییدرذتا فو

 طقف . یدشلوا لئاق هخیدلوا نیما كالابفاو تناعاس ارابتعا ندحشرا و نهرا

 ۳ وا ۷ ت تاا



 ۱19۳ راتسالق و و | ۰ رروطارتعا ییدوازبا

 .یدراشمشلاج هفلوا عنام یراق رطبه ردنکساو سدق «اک اطنا .یدشاوابجوم

 ارجا تاسقعت هدنقح راتسرب ریوصت « روسرو تىما چیه کو دوطارعا طقف

 هلا نوت هل .یدروملا هراتعا رظن الصا یناماعتو تاداع كنيلاها « روییرب دی

 :یدشاوا سیب ارش الماک كقرش تباه قس ان و كنططسق

 كرك « شما ناصع املاتا كيلوتاق هنیرزوا یناسقعت و كيرا سنازیب

 هنالراش تباہ < شا دادمتسا ندنهبهب لارق یشراق ءرارابمول درک و هروطاربعا
 .یدشم ردکی نجات قلروطاربعا

 كلو هل . یدشلوا روطاربعا (۷۷۵-۷۸۰) نوه یجحئدرد 7 ۶
 اساساءناوب هل .یدشلرو یقل (رزح) هنسدنک نوجا ینادلوا ندرارزح یسهدلاو

 «قحوح ر هدنشاب روقط «شمتا تافو ارک وص تدفذا هلتهج ییدلوا ق

 .یدششارب ی نهرا «هجوز ر لز و رب نک هلبا (۷۸۰-۷۹۷) نطنطسف ینتلآ

 جنک و یتاردقم كنغاروطاربعا سنازیب تدم رب هدايز ندهنس یعرکی هتشیا

 : دنا هرادا نداق لزوک و

 یتااطفو نسح «شعآ دلو هدنسهنس ۷ ۵۲ «نهرا «یدنا ES یک سیاه ەدنەر|

 لولبا ۱) شادا جوزت هنوهل ېج درد یلغوا ندنفرط نیطنطسق یجنشب روطاریعا هدنسهاس

 قدی نجا هم روطارع | هرزوا قلوا ) اتسوغوا «اسلساو) لا تدمر ۽ )۷۳۷۰

 ی (نوهتناپ) گرلبناتو هدننامز نهرا .یدراو قرفر كوو هدننب سیاه هللا نهرا

 درادوبعم « ( هیفوص الآ ) هنیرب كەلەت ساللاپ ی هدسبل وورق آ « شادبا لیوحم هناا

 نوجا یغیداشاي هدنجما طرح سقود و رواو بصعتم و نەر| .یدنقلوا مق رازن ع هس رب

 تفلاخهللدش هرلناتولو هدنملع تدابع هرواصت كنهرا ندببس و .یدشاوا دقتعم و رادند

 یجنشب تنگ یدواو هرح هداز كب هننرواصت هزعا كل هرا . یدیآ یم هیط یحهدیا

 هني ردن مق راده کج هیچ |لوہق اسطق یریواصتهدءهرص یجهدیا بود زالو كنیطنطسق

 نامز یفیدقار هو نوو نوئهل هد وديا تافو نیطنطسف طقف «شعا رلنیع

 . یدشمالشاب هفلوا یراج اما یذوف كناسبلپساو صعتمو «تاهرا
 .یدرولما یزیک یلزیک هدنسهرآ یرلنداق یارس تدابع هنر واصت هزعا هدهرصو

 تام .یدروسولو هدندابع لزیکیزیک هنر واصت هزعا هدیارس ازوطن ۲ یزبق كن طنطسق تح

 هاشم تدابع هر واصت هدنس هنس ۷۸۰ ۵ شمهتتسیا كأ دیاق ینسهموروک هدنهرآ

 هدشیا و نامز ییدلدبا فیقو یغوجرب ندرلنانلو هدنتیمرحم ةرئاد كنه ر وطاربعا

 كن هرا نوت هل نوک رب هروک هتاور قح . یدعملشالک ۲ یغیدلوا یغهراپ هدكناسالیسا و



 یوم خیرات ۱۳۹

 « راشعا هرصاحم ی( كينالس ) قرالو توق ندراوالسا نانولوب یرلوشموف
 "لماکیراوالسا اینودک ام هدنسهنس ۷۵۸ ۰ یدراشمامالوا قفوم هطبض هدقارو

 روطاریعا هدنسهتس ۷۵۵ .یدشلردشل رب هه یلوطاآ هدیمسق رب «شلدا بولغم

 < سولاسخنآ ) هدهسیا شما ارجا هیرفس تاکرح یرحو یرب یشراق هرارافلب
 ییدتباهلاصم هلبانایابقاخ راذلب «نطنطسف .یدشلوا بولغم هدنراوج (یلوبخآ

 یر وام سشنالاو

 كنغاروطاربعا سناب هلتروص و «شمهلیرابا ردق ههحوط رارکت هد۷۹۵ هدلاخ

 .یدشلا دسأت یذوف یهدنرزوا راناقلاب
 ارعا فهم روک شاپ رارکت ینالداحم ها رواصت هدننامز نیطنطسف

 « شهتسیا قعآ هوطخ رب یطق هد۷۵6 هرزوا كمريو تیاهن ههلئسم و روط
 .یدشمریدتا دقع یاحور سلحم رب هدننارس (نوبریه) ندنرلیارس یجا زاغو

 هنعا هدساح «شمسا كارتشا قیرطبپ هنطنطسق زکلاپ هلابهار ۳۳۸ هسلحم وب

 یتابلغ هلراتسرپریوصت یاررقمو كسلح .یدشلدیا عنم ًابعطق تدابع هنیرواصآ



 ۱۳۰ رلتسالقون وشآ ءراروطاربعا یییروازیا

 .كنو هل په «لاحر بوس« هفنص كسکویو رللارنج ءیمسق رب كراس وىقسب

 یلاها ها راششک هدایز كا تفلام نونو هدقرش .یدراروسدیا بیوصت ینسهژورب

 هلحزا . یدربلک هعوقو هدرلهعزانم قوح ر ندسس و ىح . ىدا هد

 دیک اوت و یروصت ر كاسع ترضح درز یسواق كنروطاربعا یارس

 .<شمهتسیاقمریدلاق یمسرو روطاربعا . یدراردبا تمرح هداعلاقوف اکوب ییاها

 .ینلخ كسواامرک قیرطب «راشکود ی رومأمداروطاربعا راسداق نانولو هدراوجوا

 سيح ور ر ؛ شلردشتاب هدرع تیام .یدرلشع وط هشاط یشاطسانا

 . یدشلدا

 .هدلاح ینیدلاق ضورعم هتالکشم قوجرب ًالخاد نونهل ینحوا روطارپما

 طبض ی(یرصبق) ۷۲٩ رابرع اعقاو .یدشلا هظفاحهنبیتموکح یشراق هرلبرع

 ..یدرلشم هلب رلیاردق ه(اکیرف)و (سوروط) هدننعم یزاغ لاطبلادسیتح «راشع |

 شا توا یتسودرا برع هدنرهش (نونیورقآ ) هدانکیرف ۰ روطاربعا طقف

 تکرح رب شهدم ندیا بارخیراروس (هینطنعسق) ارکوص تدم رب «(۷6۰)
 .یدشلواروطاربعا نیطنطسقحنشب یلغواهنیرپ كردیا تافو هد آ یارثآتكضرا

 (سوع ور وق)ندنف رط یراذمشد نطنطسف یجنشب یناخ كن 4 یططف یس

E:هدنرانامز كليا كف روطاربعا «نططق. . یدشلا یاونع .*  

 «( هخیلود )و ( ایکینامرک ) یشراق هرابرع هدبونج «شمریدصاب یرانایصع یلخاد
 ند(هب ردنکسا)هدمب .یدشمریدشل رب ییاهاناتسرخ هبار و ءاردبا طض ی راماکحتسا

 بولغم هد( اببمارهک )یتساع نود برع رب ندیا ضرعت ۰( سیربق ) كردیا تکرح
 ,یدشمردبزا اهد تاق رب یوق كنور 9 ۲

 یهشط:دعسق و سالل هه زن و وله دردبا روهطابور شهدم هدنکلعهدانئاوب

 ا . یدرلا غلا السا ںارالسا هنیرلرهش تارخ كناتسااتو «شعا بارخ

 هبالبتسا و نوجا ییدتا دع شمقبح ندلآ ًاتاذ یلخاد زهنو وب ینلروطاربعا

 تموکحر چیه طقف «راشمشا رب هدرلاروب راوالسا . یدشمامراقج سس یشراق

 .یدرلشم4«هدیا سیسات

 شوزمررق یرلناخ كردبا ضرعت رارافلب هفلروطاربعا هدارکوص تدم رب

 7 . ید تیر فیضارا راوج كرهلک هن رلکوا (هشططسف) هد دیعم



 یوم خیرات ۱۳

 ابوروا ارکوص اهد . یدشلو جاور هدایز كب هدایسآ یرلهرظن كرلنو . یدرارویعا

 ضعب هدلاحوش .یدشلنا ماود ردق هاطسو نورق یتش رط نایکیلواپ «شعا راغتنا هدهننرلتلایا

 - ریتک هدوجو هدننند نایتسرخ یر ندرصع ترد چوا درلیرتک هلا نص نابهر هدررکف

 هدابسآ هدایز كا یسوزرآ تاحالصا و . یددوجوم لامر هناصخ یثراق هنالنکشت یرلکد
 هرلن « .یدرونم اهد رارکف « قالراپ اهد تیئدم هدیلاوح و هکنوچ ؛ یدروسدا ىلج

  ووشا ) هرزوا قتلوا هنسانعم ( یجریق رواصت ) نوجا یرلقدلوا نمشد هنر واصت هزعا

 .یدرویلپ رو یان ( لودووقا ) هدهرلندبا تمرح هریواصت « ( تسال
 كراتاتکنا وابهسلعءانسو یلابسا «نادناخ یی نایالشاب هدنغلروطاربعا سنازیب

 - رلناراو یرلیالا هدص وصخ وب نوت هل هللصوصخ . یدشلوا هدرور هلا یراکفا

 سنازب « شا نمأت ینطابضنا ؛ شمریدنرا یوق كنودرا الوا نولهل . یدند
 رظن هدباتک وب كنوتهل . یدشمربتک هدوجو یناتک (هبمآ) رب نوجما ی-ودرا

 هب هب رکسع تالکشت «هقشاب ند و ,یدیایشراق هرلبع فرص « سادن یندلآ هتود

 ارو . یدشلا لاکا .دیتالیکشت تایالو ( مهد «مهت ) هرزوا قلوا طو رم

 زومأم یربآ یریآ هنسهبرکسع و هکلم روما كتالو یر ندننامز ناطنطسه

 ۷ هدههاسو «شعا یدو هاذ رب یهفطو کیا و نون هل .یدرون ولوا ناعت

 هنعا ۶ هو اهد n راضحا ینطااسو نولو كتالو هدنع وق و هراحم

 .یدشهالشاب هالداحم هامزاع نوحما قمردلاق نداروا ی ر واصت

 .یدروسدنا عنمیندابع هه نعا رواصت كردبا رشت همانناسرب هد نوت هل

 .یدکعد یساحا اىعون كکلتسرب تپ تدابع هنیریواصت هزعا هجترکف كنو هل
 كتموکح«روطاربعا .یدرومتسیاقم ردلاقنداتروانوتسب ین ریواصت هنعا «نوت هل

 یتیحالص كمعا فرطرب یاالامعتسا ۇس یک وب هلبتفس قعولوب یسر رب كنیدو

 قلوا یتتسماملاتباهبا ناتسنان ون یشراقهنسهمانرعا كليا كنون هل .یدیا زناحنامزیه
 زکلاینو هل .یدشمهما روهظ ضارتعارب كووب هجرد وا هدقلروطاربعا «هرزوا
 كنلاها هلروص و < نا ها ا یراقفو تباغ هدرلاسسلک ؛ارلرب وصت

 . لتدش اهد هد۷۲۷۸ ارکوص . یدشلآ 0 ڭكنيراا تداع بوبوا یرلربوصت
 یامشا اذک .یدشلا وفل نوتمسب یادابع هریواصت كردبا رشت همانصارب یحنکیا

 یی رطب (هینططسه)هنبرزوا كنو .یدشندیا عنه هداعد هبهزعا «تدابع هبهسدقم

 هلتتسا م و یتح « شما عاتتما نداضما ییهمانا یکه دبابو (نمدژ) سونامرک
 .(۷۳۰)یدشمع زاو هاسندکلم رطب

 ی یاس دی



 ۱ ۳ رلتهالق و وا ءراروطاریعا لیدوازا

 هسیا هدقرش .یدشلا باستک | لکشر نیعم هبنابتسرخ دناقع هدبرغ هدرودوا . یدریلبدنا

 «یدرویمهدنا تعا هلرا رکف یمطق هل و یرارکف ص) رح هناشفانم «سسحتمو ققر كرلبات و

 هحرده هدهفسلف هلمتقو یراکفا ناو

 نيع هدیدمش هسیا شع ولو لاوح

 روس رتسوک هدهناشرخ و

 تكاسبع ترضح هظل سه ناه .ید
 ءرویلمآ ه ات روا رکفرب راد هنتیهام

 .اربعا ء رلسویعسب « رلق رطب نامزوا

 ه هشقانم و یلاهاو راعبشک و راروط

 كنامور «رویشیراف هلا قوش لاک
 قالوق اطق هنن رلضارتعا و هني رلتنعل

 هلاک هدرا هشقانمو .یدروشوا ناصا

 . یدرویدا زارع لیا
 و برق هدرود وا یرلغبثک سنازب

 هنن رارتسانمرلن وب . یدلکد یک یرلبه

 لونشم هلراهقرتنآ ولرد كس «رارین اپاق

 و هل التخ ی ییاها تصعت۸ <¢ رارولوا

 قلنایتسرخ .یدراردا قیوشت هافوغ

 لعش لبد نوتیس هدنلآ كرلز ون

 اهد .یدشلهنلاح ندر یدام «شعا

 لاکشا «لکد ًاحور نیدو یسورغوط
 رب اتیارجا هننراکفا كقلخ هل | هیجراخ
 هدرلف رط ضعب ۰ یدشهالشاب کما

 هتدابع یدام و ینابرا هرونم راکفا

 رظن ینرارادفرط «رویدیا تدح

 رص۶ یچنش .یدروم روک هلا حسییقآ

 یسویقس) ( سلوار هيبه ) هدنرخاوا

 هدنراوج ( هک اطا ١ ) سای هسیق

 برج نالعا یثراف هن ر واصت هنعا

 اطازوماس) هد ٩ ۰ ارکوص .یدنعا

 نیطنطسق هدنراوح ( تاسماصو

 كلبا كفلن اتسرخ «یمرا ر هدنمسا

 (رصء یجنشب) نابوج یا
 (ردهدنو اه هزوم)

 س نوجا یراکد لبا تیقعل ی رلب اتک كسولواب نس تی یذیمالت ۰ شا عوجدز هنکش

 «یاکحا نان ولوا ناس هد روصرا حضاو هد ( لتا ( رلز اکیلواپ .یدفلآ یا ( ناکیلواپ)

 لوبق یندارع هع ص ترضح <« یکلشیشک ۰ یلاکدا یدام كن دابع ۰ یہا ص ءال كابهر



 یوم خیرات ۱۳۲

 ر لوول یتاناتسرخ « راشماتروف هدرفس و ی (هیلططسو) رلملس ازىپ

 هعوقو هد رانلسنازبب هل رل مع اراتعا ندح راتو ۱ یدرلخا ۱ صا)> ندهکلوم

 یدودح كتموکح ییانامزوا .یدشلوا ترابعندراهب را كف قافوا « تالدا ناک

 (سور وط)ندعق رش نونحدودح و دشا عوجر هتعض و ی هدنحش رات ۷۰ ۰ قط

 هفرط ندرلبرع انکلک « دو ندا كن (هطالم) و ندنراترص كراغاط
 هتیرلتا البتسا هسنازب كرلبرع یک هنهریپ قبط یرلغاط سوروط . یدرویلاق
 ۲ یدرولوا عام

 ثاریا فقوت ردق هبهجرد رب هنناحوتف كرامالسا یسولج كلون هل یجنحوا

 سنازب .یدشمرتک هلوصح تالدم لو ون هدنسهملخاد لاوحاكسنازب طقف «شعا

 یهدابلاتنا ًابناتنا بجی ا ر ندراسایو لاا قرالوا هعفد تلبا هنتخح

 اردن قتزا ینلروطاربعا سنازب نادافح ندلآ یماسقا قاتم كنضارا
 .یدعنا باک ۱ نقار قرشو یاو <« شمشالقازوا ندنلاع نهرج امور

 کا هبارا هدتصوصخ ر صوصح هاسلک هل رهلداش یر واصت هزعا |

 دوج وه هلا امور كرهنهووکهننوق كنسودرا و هنماظتنا كنسهلام وق « شمالشاب
 هد اممقو ههر ړدروط مق یتاجاهم كراراغاپ والسا «هکعا عطق یتسهطبار اسیلک
 قف وه کما هدافتساهلسروص كمر وح هنهذم سقودوتروا ايو كمریدشاننات و یرلنا

 ارکوص اهد « هلبا یناروطارپعا رزح یهدهسور ینونج هقشاب ندنوب . یدشلوا

 تابسانم هدهلبراتم وکح نامرون سوریهد(فهیک ) ناولو ضورعم هنیذوف سنازیب
 تاقرت هدقل روطاربعا هدنرود راروطاربغا لیروازبا طقف .یدشلدبا نیمأت هنسح
 یر واصت هنعا یوق نونو كل روطاربء هکنوح ؛ یدشنهمهدنا یهاظت ه رکف

 .یدیلنا کشت همدقم هبهرودر یی تالداعو «شع ولوا لا ا هل رل هل دات

 .یددودعم ندهملخادلئاسم مكا هجنغاروطاربعا سنازیب یراهلدا جب یریواصت هنعا

 ندنفرط رلبهار هدرلاسیلک كنهزعا رتاس اهدو كع «كناسبع ترضح لوا رصع جاقر اهد

 مد رب یداع یرلن و امقاو راهس.يک شمروک هرو لیصحت «یدریاساب یراروصت قوجرب

 كرلنوو « رردبا دع هنناعد ةطساو رب یراریوصت و ماوع *هلتک طقف ؛ یدرردبا یتلت یک

 ممعت هدایز كب هدنرلاسیاک نانو هصاخاب رامسر و .یدرارلبا داقتعاهلس هنن را هناراکز احما هو

 یررب وصت و .یدرازامالک ۲ یثر چیهنداسیلکر مورحم ندهزعا ریواصت رلنانو .یدشاا

 اعا كا لردع یتسهصاخ ترش كناسع ترضح « رازاعاللوق نوجا تانیز زکلاب
 دع ندنماکحا هنانتسرخ دناقع هو یسورغوط اهد . یدراردبا دع سدقم هدهل رز



 راتسالقو وما «راروطاریعا ییروازبا

(ANY — ۷۱۷( 

 قیرطب ءدمولوا لخاد هسنازی ند(ږباق نوتلآ ) نونهل یجنچوا هر م
 ا ّ E ا: 2
 ند رو یراق ه رب رع ۱ رص ندکدک ىجا ساز ندنفرط ی یی

 هلرهنءووک هقافا کیدسا دقع هلا نوهل « هملسم هدانا و . یدشع | یکسام

 (هعلق یانح) ندنراوح (سودیا ) «شلآ ی(همغرپ «نوماغره) «شمالشاب هر

 هدد رص ینحایالشاب هب هرصاحم ین(هننیطنطسق)ر ارب هل نون هل ینحوا :شمکیزاغو

 هرصاحهس راباتسح 65 یربش «رانع نامر فا .ققشت رادربخ یادت

 . یدرلشمالشاب کما

 هجرکف كرلبرع  یدراروسریو تیمها هدایز ك هنطبض كن ( هینیطنطسق ) رلبیع
 هناندتم تیاغ یشراف هرلبرع نوئهل طف .یدکعد یضارقنا كنلروطاربعا یعوقس كسنازیب

 نما هنکچ هيلا صالخ ینازبب هدرنسو كع سم ترضح یسلاها سنازبب ¢ نشا تکرح

 هرصاسحم یی( هینیطنطسق ) هد ۷۱۷ رلبرع . یدرلشع ولو هدنافادم هنا راکتاش «گمطمو

 راک طقف ۰ را را و هنکوا 0 به یرلاع ان ود و ندیک ۸ 5 هدهدلولب | ۱ .یدرلشع |

 (یوک یضاق)یمسقر نوجا یرلقداما | ریمد هن رالحاس بونج كرېش ندراهفلاطو ندراکز ور

 رمز رب هجیلخ « رلشمشیک هنلحاس یبا مور كنجا زاغو هدیرکید مق « هنسیشراق

 كرليلسنازەب هن رزوا كلو . یدرلشمامالوا قفوم هکمرک هارو نوجا ینیدن ولو ا

 هحک كرلب رع هدندهرق یک یراکدتبا ضرعت هنساعانود برع یراک شنا نانولو هدحیلخ

 ( همنتسا ۰ سم هتس وص ) هن رزوا تب ولغم ر یساعانود برع . یدرلشء روکسو ین رلموحم

 راچود هنافلت یلتیلک ندنفیدلوا امرفمکح شیقرب یلتدش هدانا و طقف . یدشملکچ هتنامل
 .یدشلک هداعانود یرلکدرلکی نداقرفآ یلامشو رصم كرلبرع (۷۱۸) هدهرص و .یدشلوا

 طخ هلا یلوطان7 رلبرع هجنک هنفرط رلیلسنازب "الماک یتابترم نایتسرخ تناعانود و طقف
 :(ضوتتما ) یدرلشل وا روم هتعحر قراالوا راجود هنس هک لب یسهلیسک كن رهلصاوم



 یوم رات ۱۳۰

 یو تدم ر و ندودلوا روطارعا هلع دراب كوداصت سوقسلف

 6 شومر ندنلاحر یارمس هلا یار كتلاها هنر «( ۷۱۱١-۷۱۳ ) شهروس-

 یشزاقهراب رعشاطسان | .یدشلواروطاربم هلممان( سوس اط انآ )شاط انآ یحذکیا

 (هسننطنط - 9) كن اماسهفلاخ هدانناو طقف .یدشعا بصز نادناموق یتوت هل ییدواز

 ردبا عج اع انودرب هد( سودو ر) 1 رخ تا قوس اء انود ر هنرزوآ»

 سنازم هدانا و . یدشمرو هنسادناموق كسږا و یرادهزخ رس كتموکح

 ورو وضغوط هی(هبنطنطسق) هدر كجهدک هه روس «رلشمنا ناصع یرارکسع
 نالوا رهطم هنهجوت كقاخ هدارو « راشمقج هنسشراق یسهطا (یللدم) كرهب

 كردیا نالعا روطاربما هلیما سوزودوهت یحنجوا یر ندرارومآم كوو

 هدهعفادم یا یتاا یشراق هودراو (هنطنطسف) .یدرلشمهلرثیا ورغوط هتختاپ

 هدنسقر د لامش رهش نرصاحم ندنزو یتاها كطباض ر تیام « شعءولو

 یش رب چیه هشاطسانآ «سوزودوتهت .یدراشمرک یرجا ندنسوناق (انرهک الو).

 هعااقیدصت ینغا روطاربعا كسوزودوت ه قلخ طقف «شمردنوکه(كبالس)قر هسعاب

 هني رات راسج هد سوزاباطرا یلغواک وا هل نو هلینادناموقیسود را ی لوطا اذک. یدشم

 یدنک هفلروطاربعا نو هل ىح . یدرلشمهعا قیدصت یسو زودو هت اردو کز

 هدنعقوم (نویرومرآ ) هدنراوج یرهن (هیراقس) هدهرص وب «شمنا وزرا كم
 قاها رب یخ هلرلبرع «شمروط یشراق هبهملسم یشدراق هدعب «هناملس هفیلخ الوا"

 ینساکلهتبرع«نوب هل .یدشلا یضاد هکملکج ورغوط هبونج یرلنا كرهدیا دقع

 هد((دیمزا.ایدهموقب) «شمورو ورغوط هب(هینیطنطسف) ارکوص ندکدتیا فرطرب
 E رک كف هدر وطار ءا هده رص ییدشسا سا یناغوا كسو زود ود هن

 .(۷۱۷) ىدشملا ريخ ىغيدقارب

 سس بورس ۳ ۴



 ۱۳۹ سوسلقارهه ۰ سون ابننتسوژ 6 یغاروطاربعا سنازمب

 كره ر دسک ین ور كسنوست و هلءشمرک ه(هننططسف)رارب هلتسودرا(۷۰۵-۹۹۸)

 .یدشلا سح هرتسانهرب

 .یدشملسهدا تک رخ هناراکتقفوماهد ندنفلس یشراق هرابرع سوق و 4

 (تاسماص ءاطازوماس) هدنلخاد تارف كرهرک ههروس سوسلقارهه یشدراق .

 كنتخحو جات هگدلاق غاص سونانیتسوژ طقف .ىدشملا تیقفوم زارحا هدنعقوم

 < شمهتسدا ۳ نیکی ی نا هدها لوا نوجا يبدلس یفحهبمالوا نیما

 زادرخ ندداتتسف یزلکدتا بسر هدنهلع كنسلاها(نوسک ) ءداننا و طق

 اجیتلاهدهنناخرزح « هنیونج كن هرو كردیارارف ند( نوسرک ) سونانیتسوژنالوا
 رزح كسورهس هدورصو ىدا جاودزا كرديا ناتسرخ ی زق كىاخ را

 من یار ران زالآ رلا رخ هلسهطساو یسهجوز یکیدتا تمجارم اع

 ی( هبط طق )هلا یس ود را راغلب ینیدلا هنتعم« شعاتعجاصه(لهوهرهن) سەلەوەر

 ه ( هءنططسص ) 2 ص ندءرصاح نوک وا راراةلب . (۷۰۵) یدشما هرصاحم

 (هبنط طسق):شّعا رارف سوس رەس هنیرزوا یسهلغكسوناشتسوژ.یدراشمیک

 یس ویر هبي سوتانیتسوژ . یدراشعا لابقتسا هلراشیقل | یبراروطارپعاکی یقلخ
 الصاندکعا ارحا تازاح هسرا:مشدو «تافاکمه رلرادو رط ید «یکی نیدالاقا

 ر رنا ءشمردک یور كشور هاا ی
 هنقلخ (هناهطسق) «شعیتک هنسههجاوم قلخ هد(قرس) هدیتسکیا «شع راقح

 وا هنیرزواتخنرب هدقرمس سوناشتسوژ .یدشمهتسراكمرتسوک ینسهالاظفاص وا

 وشو تمظعو یقلخ سنازب .یدشمایاط هنزافو كنتقرییا ین راقایآ «شمروط

 کیا سونانتسوژ ارک وص .یدشمالشابنکعا مرت رایهلا «رختفمو رورسم هک

 رک وص ندکدک هتموکح نفت سونانتسوز .یدشمردتا لق ەد و

 هنس رهش( نان ) هد(اقوداپاق) راب رع هدهرصو «شلآ ماقتنا هدندنسیلاها (نوسرک)
 ارغوا هنراماطلاوتم كسونانتسوژ یسلاها (نوسرک) . یدرلشمهلب رایاردق

 روطاربعاهلمناونع سوقیبیلیف ی(ناطراو «نادراب) یرانادناموفقرالاق رازب ندقم
 هدهسیا شمهتسیا قمروط یشراق هسوقسلف « سواباءتسوژ . یدراشلآ نالعا

 :(۷۱۱) یدشلدبا فلت ندنفرط یرانمشد یصخش تیام « شمامالوا قفوم

 .یدشلوا ضرقنم هدیسهلاع سوسلقارهه هلسافو كسوناینتسوژ

 ۹۹ + دلج «یومت مرات قیفر دما



 دی

 یوم جرات ۱۲۸

 لبا ( هینیطنطسف ) «نیکسن ینافالتخا اسیلک نیطنطسق ر م یی
 «شیاتافو ارکوص ندکدتبا بیرقتهنیررب ی(امور) نت
 روطاربعا ( 1۸٥-٩٩٩ ) سوناینیتسوژ یحنکیا یلغوا کهدنشاب ینلآ نوا هنی
 تک یدمدآ ر وحاقتنا «ترهشصبرح «دتسم تباف سونانتسو ز,یدشلوا

 - امالوا قفوم هدهدهراحم رب چه یک ینیدالوا دادعتسا رب « تراسح رب یرطف

 هدنراوج ( سوهنک ) كرهریتک ییلاها مور یهدسیربق سونابنتسوژ . یدشم
 هنق وقح و برض تاکوکسم اب كکلادع هفلخ هدعن.یدشمهریدشل رب هرهشر

 . یدنشمامالوا قفوم طقف < شمشیرک هدا كرد داخ هنام یتسمتسا زواج

 دمع یئدراق تاکللادع هفبلخ هد(سلو وتساوبس) هدنلحاس اکلیک سونانتسوژ

 یسک هنفرط رلپرع كراوالسا کهدتسم هدبراحم ییدلیا ارجا هلیا ناو نب
 . یدشلوا نولغم هسرزوا

 سونابزتسوژ.یدشلا تک رح هنالاظ تیا هدودنتساتس اسالک سوناشتسوژ

 . یدشمریدتسا دقع سلح رب بک ندسوقسپ ۱۷۰ هدنیارسی هد( هبنطذطسق)

 نوجا ییدسا داقعنا هدننولاص یل ەق نانولوا رعت (سوللورط) كيارس ساحم و

 كرل (تیلهنو وم) هدسلجوب سوناینبتسوژ .یدشلا ینان(یسیناح ور سا س والورط)
 . یدشلنا دیده هلا تازاحم یرانالوا كلاس هبهذم و «شمردتبا حرج ینرکف

 ثبشت هفمریدقس ی(یساسلک ایرام) نوجا همذحرب لزوک یجهریدتا اشنا طقف

 هنبرازوک كقب رطپ هدسونابنیتسوژ «شمهتسیا قلوا منامسوقینیلاق قرط هنسهتیا
 هبارس « شمسا روهط ناصع رب 3إ هدرهش هسرزوآ كلوب .یدشم رردکح لىم

 رهلبسک یور كسونابنتسوژ ارکوص . یدشادیا لتق رارظا نوتوو موڅ

 « سوطهمطونیر) ًادابتعا ندخراتوب سوناینبتسوژ . یدشلدیا یفت «(نوسرک)
 كسوت و هل ل تر كسونانتسوژ طقف . یدشلآ یناونع ( نورب كسك

 یارسا هج رلکس رابرع هدرودو . یدشمهعروس قوح (4۵-5۸) یتهوکح

 طض ین ( هحطداق ) «( 1۹۷ ) راشمتبا البتسا هبیلوطانآ كرهبلکوروس هدنراشبب
 نداقرف | هسرزوا كلوب . یدرلشلا لاک ا هلراتبرفظم قالراپ یتسالبتسا اقرفآ و

 - وق یالو (ایایفماپو اکبل ءایراق) هدارو « شمقبج «(درک ) ودرا ندا تعجر
 سوییرهبیت یدشلنا نالعا رادمکح هلبمان سوسرهب یحنجوا یرازممآ ینادنام



 ۱۷ سوییلقار هه «سوانتسوژ ءیفلروطارعا سنازبب

 فض ر دلو و اج راغ ےک نکا لوغعم ها تآ ارت و نططبف

 یهزوک اربس «راشهراقح رکتبع هر اہلی س هد ٨۸ اهد راب ع .یدروبلوا راحود

 : یدزاشطا تیر یوکو رخ زواحتم یرکس ناتفطمدهطا : را 9

 ی ( هینطتطسق ) هدراهب كالیا كرهلبرایا ردقهنیزکد (هسه)هدارکوص تدمر
 یدرلشلا ضرعت ندنتهج نامل هرېش هوا هس :راشْما هرصاخع نزد و و

 ماود ردق هنس هنس ۷۸ ضرعت و نلیدنا ارجا یشراق هب ( هنطنطسق ) . (1۷۲)

 قرایالک | ینرلکج هبمهدیا ماود هبەرصاع هنیرزوا یلولح كشيق طقف . ىدشملا
 ماسق هضرعت رارکت هدرا كليا « راشملکج هنیرهش ( كس « سوهزک )
 اعقاو . یدشما قوفت هنککر لبرع یرح تعنص كراباسازب هدرود و .یدرلشل |
 لام طلا دارفا یک رع ندنراناتسرخ روسو کش كراب غ «یناداوو ۳
 ركوو هدرفسو كراشتا نلسد یورشتآ طقف .یدشمهمهدیا زارا قو هتبراسه
 یمظعاممق كنسام انو د برعندیاهرصاح ی (هیننطط-ق)هدهاسو «شلوروک یریثأت
 یدرلشل وا رو رکملکح اردا رظن فرص ندهرصاحم هدراب رع <شلدا بارخ

 .ابتم مق كناعانود «شقا تمجر ندیل وطان [ یسودرا بع نامزوا ۰ ۷۸)
 . یدشلوا بارخ ندهننزوف نکردا سقعل یرالحاس ( امل ةما ) هدیسف

 ین رایدنک هدهداهرف | یلامش هرکوص ندقدنالت | هلتروص وش یک رایلسنازپ

 هرلپرع كنیرانایتسرخ هبروس نالا یعان ( تیکلم ) هصاخ اب « راشملیبایالپ وط
 «شکا تافو هدهبواعم هدانئاو هلصوصخ . یدراشلا هدافتسا ندنتمواقم یشراق

 . یدشمالشاب هفلوا فعض راحود هلرالالتخا یلخاد یتموکح برع

 . یدک هنر تمن نوجا رایلسنازب یرالوا راچود هفمض هلتروص ونش ربیع
 روشی واونیف .یدرونولو ضورعم هنسالبتسا كراراغلب كمصخ ر یی ندلامش قاروطاربع اه وج

 هدلاح یراقدلوا هدنلاح راهتچ ددعتم ورغوط هن راهنس ۵۰۰ رلراغلب نالوا بوسنم هنلسن

 یراکب « یسهتچ راغلب ر هدنسهنس ۵۰ . یدراثغا روهظ ندنرافرط بونج كنه وط

 هدننیب هلوط و رتسهینید هلا زکد هرق هدلاح یمیدلوا هدنتیعم ك ( خو رانا ) خم رهپسیا

 .یدشلآ هنتیکاح تحت یرلوالساکءهدفرطوا كردبا تکرح ورغوط هونج هدب «شقا نطو
 كراراغلب ندنغیدامالوا قفوم هدهسیا شا ارحا رفس رب یشراق هراراغلب نیطنطسف یجدرد

 راراغلب . یدشلآ ینمان (ناتسرافلب) یلاوح و ارابتعا ندخشرات وا شا قیدصت یتیکاح
 اردت هدعب .یدرلدغ | داخلا رقم ین رهش ) والسهرب 1 هدنرژوا یربت (ییماق) هدیلاوح و

 .یدشلآ تیعضورب كج هدأ ددمنینغاروطاربعاسنازب تام كلا «رلثعا توق بسک هل رصنعوالسا



 ۷ جرات ۱۳۹

 ینکیا كردیا ناصع قلخ یهدرهش « هحنلآ تعضور مآ دیده رکسع نلک

 ارام رغما بصن ر ولارعا یساتننوق لغوا کهدنشاب کیا نوا كننطتطنف
 . یدرلشعا سدح هرتسانم رب یسانوت هلقارهه هلبا

 6 لتعسط دتسه « ترس (۹-۷۷۸ع۱) سناتسنوف ینکیا «روطاریعا کی

 هرادا هحتس رس یتح .یدرادمکحرب ففاو ربع هتمظعو تعضو كل روطاربعا

 اگوس 6 شمر دیوق هنمنص ناهر ال وا یسو زودون هت یشدراق نوجا توک

 . یدشم ردتا مادعا

 . یدروسدبا یو یر رب ینامجاهم كرلبرع هدننامز سناتسن وق روطاریعا

 اشرفآ یلامش ,شلک هلاح رب نهلیدیا هعفادم قترآ رصم «شمقبج ندلا هیدوس
  بیرخت ( سودور ) « طبض ( سیربق ) « شملیبهلیدیا هعفادم هلراتقفوم لوکشم
 یدشمهیرلیا ردق هب ( همننطتطسق ) یباعانود بصر ارکوص اهد . یدشلدا

 یراب ع هدانا و « فالتخا نالو عوقو هد رابنس هلرلعش طقف . (۵۵)

 و سناتسنوق . یدشلدبا هاصم هل رال اب نوجا ییدلیا لاغشا هداعلاقوف

 ی(هحطراق) كسوسلفارهه هلتفو «قلوا ۶ اح هلبمام هیاملاتیا هدافتسالاب ندتصرف

 هنسوزرآ كمنا ذاخا تموکح رقم یب ( انهوار) « یک یسهتسیا كمنا تخناپ
 تکرح ورضوطهالاتبا قرایالبوط هدنراوج (هننآ) ینساعانودو ودرا «شمشود
 - ارس ) نعروک رروک كلزستستفوم هدتکرح كليا اهد طقف . )٩1۱۳( یدشلا

 هنیرلالتسا کهداشرف [ كرابرع ندارو « شتا حیبجرت ینمروطوا هد ( هزوک

 .یدشمرو هجردالوصهلرارفسلکشموب یرابل-زازپ «شع ولو هدششت قلوا عنام

 ۲ ماسق هنملع سناتساوف قلخ نالوا رازب ندرابرح نوزوا و تیام

 ریمل فلت کرناقت هلماح سیالو
 (سویج بم ) یرارکسع ایلبجس هنیرزوا یافو كسناتسنوق یجنکیا

 هد(هینیطنطسق) هدهدنامزنبع .یدراشما باخ ا روطارپعا ییمرار, جنک هدنمسا

 سالجا هنتخ سنازب ( سوطانوغو ) نیطنط--ف یحدرد یلغوا كسناتسنوق

 ؛شمریدصاب یتاصع (هذوک ارس) زالوا رولوا رادمکح سناتسنوق .یدشلدا

 کمر دسک یرانورب نوجا طاقسا ندبنارمکح قح ینشدراق کیا رکید هدعب
 یدشلا تدشآ
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 ۱۲۰ سوییلقارهه «سواینیتسوژ «یفلروطاریعا سنازبب

 «تبهولاو تیرش, یی تعیبط یکیا هداسبع ترضح هروک هبهذموب نانولوا ریبعت
 هدناتسزهزا و هر وس « رصم ندرلنالوا كلاس هبهدم و . یدراو ماصرب طرف

 راحود كفلروطارپما هللا یسالبتسا ككرابرع «رانوب . یدراو نابتسرخ قوج كب
 - ریو رارق هغمشوبوا هلبا اسلک قترآ « رلشلا هرابتعا رظن یرلتک الف ینیدلوا

 (سیزهتقآ) نوجا شورت ینبهذم ( مزلهونوم ) سویلقارهه یتح . یدرلشم
 . یدشسمریدنجوک یاب و یابلاتیا هللروص وب « شما رشن همانما رب هلیمسا
 - اریعا سنازب ردق تدم رب ءشّما هو یالوط ندن ( سیزهتقأ ) هدننافو طقف

 هدنشا یارخو تلاحخ هللروص و یتموکح رود نرو ردها قالراب هنغلروط

 1 . یدشم را همانخ

 e (یرو ۵ یروا زر 3 و وسلقارهه نر ا

 یل روطاریعا سام ردق هنسولج هغلروطاریا ۰

 - ارهه هدتنادب هه یروطاربعا گی ىدا هدنحا ترف ر ملا « شاشنعار مظع

 تعجاص هسلاسدو لح ولرد كسهدنوجحما كنو طقف < شک یی سوسلف

 یرار وطاربعا یک یرلکدتسیا هلس رارابراب یتح «یلاها < اعانود «ودرا .یدشلدنا

 یار طارغا (یتهتشکه فای ریرب كراروطارعا يدر زا
 . یدروییریو تيبس هرهلداح میحف تیاف «یسالوا رسکنهاسک كنیذوفت

 . یدراشمنا باغ یضارا دا١ رابلسنازب ارکوص ندننافو كسوبلقارهه
 یرلفرط ناقلابءروسولوارخست ندنفرط رلبعالماکا شرف یلامش «رصم «هیروس

 هب هج ردر ینافالتخا اسلک هسااهداخاد .یدرونولو ضورعم هتسالبتسا كرلراغلب

 تاکسا فاباب ردق تدم رب قلروطاربعا . یدر ولشاب هغلوا نوت لدسم ردف

 . قدشمرتسوک شاب رارکت ارکوص تدمر یالتخا و طقف .شعا

 - هلقارهه « نیطتطسق ینکیا : یدشللق یلغوا کیا هدننافو كسوسلقارهه
 یمهقرف یاب نوح یقیداوا لقلهتسخ اساسا نطق ندا ۷
 مورت ینسنا تموکح ۂرادا هدنتلآ یاصو كنانیترام یسهدلاو كسانو هلقارهه
 تاج هب ( هنططسف ) یتسودرا یوطاا نوجا ا یدصقم و « شعا

 «شمقلاق ندانروا هدرودحمو هدا تافو ناطنطسف دالا و لاا: یدشملا

 هنکوا (هشطنطسف) نواز ی وا هک ون لاح . یدک سان و هلقارهه هوم سنارب



 یوم خیرات ۱۲

 رب كوو هدنرظن كرادلسنازب «شمراتروق یفلنابتسرخ سوسلقارهه . یدشلوا

 دعاسم یش یه هننآ ارجا « یيدلک هلاک نس مات ارکوص .یدشلا بک تمق
 یوضوطاهد .یدعلواراتف رک هتلاطع ص وصخ هنیراهنس كلیارارکتهدنامز رب ینیدل وا

 هلرلب مع هتشبا .یدشلوا لئازقترآ بصمتیامح نریوتوق هنباصعا تدمهنسچاقرب

 السا هبهروس یرلودرا دنتسم هتراساسا طاضااو ماظتنا « تاوا_ سمو تلادع

 طوقس ههکردو سوساوارهه نامز ییدلیا

 یتبدبای نکا سوسلقارهه قترآ دعا

 ا .یدزوما اداموف هدنشاب راودرا یک
 .یدشمالاقرتا ندهادهرورغ «ندسهف تنزع

 .احمنادسم (ندانحا) یر ودرا رفظم در لب ع

 «عادولا» :سوسلقارههنامز یرلکدتیاحتف ی(ماش) كردیاتبرفظم زارحاهدنسهر

 «رفسو ىتح .یدشلا رارف هب (هکک اطتا ) قراریغاب هد « ! عادولا ايدا ! ههر وس

 یسهدازردارب یت«ولفمو مازهنا و «شعا تدوع مزہمو بولغم هب ( هینیطنطسق )

 كسومسلقارهه . ید-ذلا لمح هبیهلا بضغ نوجا ییدتیا جاودزا هللا انی رام

 یردهاسح ںرع ندفرطر . یدشلا شک تالکعم نوتس یتعضو

 هعاخ هن-هساس تایح كنتموکح رابناساس هدناریا هلسهبراحم نادم ( هسداق )

 راتفرک هتیولفم رب یجنکیاهدنرلحاس ( قومرب ) یراودرا سنازب « راشمکح
 ینیدلوا لخاد ۰( سدق ) آرنظم ع ترضح . ( سوتبغآ )٩۳۰ یدراشلوا

 .(ناس )٩۳۷ یدشلدیا بخست و حتف هدنحا نامز رب زا هیروس نو و نامز
 ى هتسادنالوف صاملانوربغ هدیمودرار رکید داراب رعارک وص

 لیست اهد تاقرب ییاحوتف و هشد تافالتخا دوجوم یلاهالا نیب « روسدا

 هنلادتعا و لدع كرلب رع « یلاها نروک ماظم ندرابلسنازب هللصوصخ . یدرویلیا

 ۰ , یدرولیا داشا هلتنونع لاک یراق

 ینلروطاربعا . یدشلدبا درط ًالماک ندنتهج هرو قترا سوییلفارهه
 ماطر یدمش « روطاریعا بصعتمو نابهالوا ردتقم ههرادا هلتسایسو تیارد

 هنطنطسق . یدروبدا قوس هشاشتغا نوتتس هبرهشقانم هبنانتسرخ داقع

 ( مزیلهتونوم) . یدراشمراقیچ هنادیم بهذمرب هجخریا هدقلنایتسرخ یراق رطپ

 .ينزوب ی ا



 ۱ ۱۳۳ سوسلقآر هه «س ول اننتسوژ «یفلروطاربعا سنازمب

 .یدشهال رضاح ودرا چوا هحنلا رخ قافتاو نیورو هنهلع «سوسافارهه.یدشم

 یرکید « كح هدا هعف ادم یشداق هراراوآ ی( هنننطنطسق ) یر ندرودرا و

 یحنحوا هدیدنک ؛ قجایوق یراق هزاراب رهش قراروق هاکودرا ه0

 یسلاها (هنطتطسق ) .یدکجهدبا هراحم كرهورو هنیرزوا نارا هلا ودرا

 رضاح ههعفادم ی رایدنک كرهلک هنالغ هلسب رلنا هدلاح یرلقدلوا لشو قاقروق

 ( سوت غا نار رح ٤ )تدم و هدايز ندا و راذاوا" تیام ید ا ال

 سوساقارهه هدهرص و . یدراشملکح ارکوص ندکدتیا هرصاح یهبنطنطسق
 «شم ر دشل ر ه(احاملاد) قراربغاح یراتاورخ نوجا كمتبا هراحم یشراق هراراوآ

 هنیراف رط یراقوب كن( یزوم ) «هنبونج كن(ایجاد) كرديا بلج یراپرص اذک
 هنفلروطاربعا سنازپپ اهدرپ راراوآ ارابتعا ندحراتوب هقبقلاف .یدشملا ناکسا

 تکرح ندزکدهرق«شمتاماودهنناکر ح سوییلقارهههیفامعم.یدراشمهمتیا ضرعت
 و رخ شا القسا یارا ارکوص تدم رز یدک هآ ذوز رو

 ارکوص ندکدلبا بولغم هدنراوج (اونن ) یودرا یفیدالپوط هلحملالع ككزیورپ
 لماک یارب ( درک اتساد ) ییدوس هدايزالا زیور ورسخ «مدنلامش ا دادشب )
 هدزارابرمشند رلرادرمس ردنقمكا در ور ورسخ هدانناو .(10) یدشل | قارحا

 هللا قیرطیو لغوا ؛اروطاربعا ‹ شمسا ناصع قرایالک | ینکجهشود ندزوک
 كنو «راشمتانالعا ینطوقسكلزی ور و رسخ یرارکسعناربا .یدشل ادةعهدهاعمرب

 هننارسز ور ورسخ تیاهن .یدراشلا رارکت هدرارکسع یهدنازبا یتسادص سکع

 یدشمریدتیا لتق ینردپ قرانولوا نالعا رادمکح هبوربش یلغوا ؛شلدیا سبح
 ندنفرط رایناربا كرهلدیا دقع حلاص هدننبب نایناربا هلبا راداسنازپ هدعب .(۲۸)
 كفلناتسرخ اتداع یسهلغ كسوسلقارهه .یدشلدیا هداعا "الماکرارب نایدیا طض

 «ییلخ سنازبب نوو یتحو یرلرکسع ۰« سوسلقارهه .یدشلدا دع ی رفظمرپ

 هدنسههاس یرلریوصت میره ترضح نلورون وک ربارب هليا ودرا فرص كتیرفظم

 هدنندوع هب ( هنطنطسق ) روطاربعا یتح .یدراروسدیا داقتعا هغد ولوا زارحا

 ینلص یسع ترضح ییدلبا دادرتسا ندرابناریا هنس وا ء شعالشدقل آ هلرایهلا

 .یدشمریدتبا عضو هنساسبلک (هماق) هلرفظ لاک
 یامرهق هناکی كراباسنازپ هنس نوا ماع هلتروص وب هتشيا سویلقارهه



 یوم رات ۱۳۲

 ه(سدق)و (نیطسلف) كردیا طبض یرهش (ماش «ساماد) هدرفس رب رکید ارکوص
 ١ الا رصم ارکوص .یدشمکهنلآ كرابناربا یصقادحسم .یدرولوا لخادردق

 یضاف) و(هرقآ سنا ) هدلامش ناوریشو .یدشلاق هدنتلآ دیدم یراتایا اهرفآ

 روطارعا. )٩1۹-1۲۰( یدشمالشاب هدد ی (هسنططسق) قرالواک اح ه(فوک

 - وا قووم هش رب طقف < راروشدلاح هحلص هلا ناورشون یرارومأم یتعم هلا

 ون سوسلقفارهه . یدرروسمال 5

 « دسو و سونام ندناحاهم

 -وکحهحطراق «كعود هباش فا

 .یدروبتسیا كما سیسأت یتتم
 ارعا هدراراوآ ندنهح کیت

 -التشاپ__هدیدهم ینلروط

 . یدرلشم

 ندقدلاقف كرحتم رغ و توہم هدنسش راق جا و تدم ر سوسلفارهه

 هظل رب ندق وشت یموسلقارهه هدسوکرسقیرطب .یدشلک هناملغ هرندرارک وص
 جانم یصع «یجور ساسح كسوسافارهه «هشد تاسحتیاهم.یدشما!اق یلاخ

 رکا شوک ك(زور) ورخ یجنکیآ

 هزواحم ردق هننرانع سوسلفارهه « شمتیا ارجا رأت ر. لوو هتيرزوا

 هلراراوا الوا سوسلقارهه . یدشمقلاق هغلا ینماقتنا كناسع ترضح نایایغوا

 نمأت یتهج و ارکوص ندقدلوا قفوم هنمریدروط یرانا كرهثبرک هنارک اذم

 کمر دشت هدیروصمظتنم یودرا ك ردنا هآرادب ودرارب لت وق ەدعإ 61۲۰) شما

 ماود یآ نوا «(۲۲) شمرک «(اقودای؛) هللا ودراو سوسلقارهه .یدشمالشاب
 تدوع ارفظم ۵( هنطنطسق ) ردبا بولقم یراساریا هدنسهحت رفس رب ندیا
 شنوک یهد(سیروط) «شمرک ه(ناتسنمرا) هدرفسرب یحنکیا ارکوص .یدشلپا

 داهمو كسوسافارهه .یدشلا زارحا را رفظم یکی یيهتسواهنس «شمقس ی دعم

 «ناورشون .یدشالا ماق هنزاربا تربغر هنارورپ منع هدناوربشو یشراقهتناج

 یراراناب « یراراوا « شمتیا قوس ه( هشطنطسف ) یزاراب رهش ندنرارادرس

 1 .یدشلا قیوشت هتکرح یشراق هسنازب یراوالساو

 | -ددنوکربخ نوجما یمیلست لاحرد كن(هنیطنطسق) یناخ كراراوآ هدانا وب



 ۲۳۱۰۱ سویاقارهه سو انتسوژ «یغاروطاربعآ سن ازیب

 ندکدسا فلت یلغوا شب هدنکوا كنیزوک هدیساقوف « شما نالعا روطاربعا
 .(1۰۲) ىدشملا مادعا ارک وص

Eنوکشودهتهافسو قود ءشوخرس «نکر ج «اباق ساقوف روطاربعاکی » 

 «شمالشاب برحهلبا ناریا هدننامز .یدمدآ رب ردیا ظح ندافجو لظ گل
 هدنسهنس ۹۰2 راناربا .یدشمقلاق هغلا یماقتنآ كسوسحروام یرادمکح ناریا

 یالآ رنظ كسوسلفارهه سوییلفارهه روطاریعا
 (ردهدنسهزوم نیلرب ) (ردهدنسهزوم نیلرب )

 هد(ینهمرآ سره)هدلامش اذک ءراشم هل رايا وضوط«یلوطانا قرهنازاق هب رات ر كوب وب

 هتیولفموب ساقوف .(2۰۵) یدرلشلک ردقهن(ینوک یضاق «نودهکلاخ) كرلک بلاغ
 رارامول < شا دقع هدهاعم رب تلاحیخ"یداب هدهلبا رلراوا یک ینیدلوا راحود
 £ كباملاسا یط۔وءراوغهرغ دلو و هدامور یتح .یدرالاف تا هدا اتسا

 .یدشل ابلج یتوادع كقلخ هلرا:ک الفو تسواغمو ساقوف یدشلوایسققح

 دلرهروک مدرای هدند و ناصع سوسناقارهه یراسک | اے رفا تیاهن
 سوسلفارهه ۰ بوک هک هنططسف ) هلا اع ان ود ر یسوسافارهه یلغوا

 ارکوص ندکداسک یمافق كساقوف « شلدیا لوق هلتممص لک
 .1۱۰(۰) یدشع ولوا نالعا یناروطا_مءا كسوساقارهه

 هدعضو رب لکشم یناروطاربکا سناپ هدنسولج كسوسلفارهه 1

letیسودرا نارا.یدراروسروط نودا ماو :هناح وتو رلساربا .یدیا یز  

 .یدرولیرلیا ردقهب(هک اطنآ «شوب ی۲ ): رولا ین(همایآ )و(هفرواءاسهدا)هدهیروس



 یوم خیرات 1

 هدابلاتیاهدعب .یدشلن !بلطینسهداعا كرلرهشنانولوا طض ندنفرط رلبناربا هلمتفو.

 ندقامتاو طقف شتر قاها هلراشارف نوجا نامت ین(انهوار) ندنزواجت كرلراىمولا

 . یدشماملوا لصاح هحش رب

 ردق هتروس (یشاطس) قرالیرآ هراهتح فاتح والسا كس زو هدلاش

۳ 
: 1 1 1 

0 

 (ندایاقرب هدنراوح یلوک هیمور) یرادمکح یناساسرب

 یو چ روام .یدراشلوا لخاد ردق هناتسنانوب ندبونج ءراشمنا بارخ یایک ارت
 یکیدلیا فرص ن وجم ا نیما یطاضن | هدن رلود را سنازب«شلوابولفمو بلاغهدرافرطوب

 سویجروامهروک هتاور كراخرۇمضەب .یدشغماهجوت هنیاعیدنک تیاهن تریغ

 _ . یرارکسعنوجاینبدالآ یربسا سنازب ۱۲۰۰۰ كرهریو ن ولا ٩۰۰۰ هراراوآ

 1 یساقوف «ین یابزو رب فورعمربعهدودرا هدانناو .یدشن | ناصع تخم اب « شهر درب

 ا الو تین ئ



 ۳۹ ۸ سوسلفارهه سو ابنتسوژ «یناروطارعا سنازبب

 و ضورعم هنساکلهت برح رب کی یتسیدنک قرالوا عنام هنیراما ارجا ماظم
 .یدشلوا اد داحا رب هدنش رارابمول هلبا راراوا لاحرد هدلامش .یدروسریدنول

 .نالوا بوسنم هنلست هارو « هسذج ناع هلران وه «نلک ندنرلرق زو رزح رج

 .یدراشمشل رب هنب رل ا(اینوناپ )دعب «رلشمتاطبر ه کرو یس ونابنیتسوژ هلو ارلراوا
 ناب ولو یقفتم كعلروطارعا ءراشغا وضوط هب( هنوط ) ند( رهدوا) هدرارابمول

 < سوناشتسوژ . یدراشملا بولغم ی( رالورەھ )

 3 ۱۱۱ هدنناجما «شمردشل ر هسهعطق (كدرون) یران و

 .یدشعولو هدندما هدافتسا ندنرایدنک

 -اربعاسنازیب هدلرات و هح دنا تافو سواستسوژ

 . یدشلوا عطقنم یرلهطبار هلا یتلروط

 . یدروبنولو هدتیعضو ر یلهکلهت یشراق هناریا قلروطارىبا «دقرش

 السا ه(هبروس ) ناورشو .یدراشلوا بولغم هدنسه رصاحم (بیزن) راملسنازب

 یناکوکسم كلوي روام

 راچودیئراق هراجامو سونتسوژ .یدرویابا طبض یمهم عقوم (اراد) «روییدا
 هد «شعاتهوکح كيرشت هلانطنطسف سور ەس یادناموف هصاخقرالوا فوخ

 . )٥۷٤( یدشمر ول وا روطارعا لاحرد سور

 - ایتسوژ .یدناذر رتسیا قمراتروق ندانجو لطیقلخ «یرکفنیرد سوره

 یک نوحمآ ییدلس یخیدلوا هدنجراح ناکما كا هظفاغ ی ۱ و
 تهر هنسبدنک ندابلاسایتح . یدرونسا كملیرليا هدناخاد خرد ر دودج

 .ه رح هدرلفر طوب سو رهس هدلاح ینبدنولوا ساعلا هلخ ادم رم ردنوک هص وص

 هد(انیطنطسق) «شعا هب راع هلرایناریا رار هلکنو .یدشملا شورت یمهمشیرک

 2 ی زی ه( سیروم ) سوح روام یارنح ندا زارجا یهلغو ءشلک بلاق

 .یدشلنا ناب ىل فاخ هی رود ا

aیحاصاکذو ناتممنع سوح روامن ۶ هنیرپ هدننافو كس وسره  

 یدرا E بام

 )٥۹۰(. یدشعا طوقس هدنسهحش بالقنا رب نمره یجدرد ینلخ كناوریشون

 سوس روام, یدروییدیابلط تنواعم ندرابلسنارب هدز ور و رسخ ینکیا یعوا

 .درهرب دنا سح > ینکیدک هدن ہس ۹ب اہ هتموکح تی دو « شبا مدراپ هر ور ورسخ

 .یدروسولو هدنلخاد طلا رش دعاسم تبا لاوحا هدق رش



 یوم جرات : ۱۱۸

 وشاطكرادبعم کسا .یدهلدما كرادت همزلام لوب تباف نوجما یساقنا كناسبلک «شع| وزرا

 . یدشلدیا تادا رلیکرب و رک ی هرزوا قلوا قاشیراق هف راصم ¢ نشه "الماک یرلن وتس

 كن رامعم زرط کی ًاتاذ رودیزنا ینسالیم هللاسویمهتنآ یللارط ندبا هدهءهرد یتساعنا كنانب
 ۳۱ دنتسم ه هبقمراي کیا هنرزوا كنانب هراکتعنص ییا وب ء یدندرلتکلع کیدتا روهظ

 نیز هلراقسازوم ار رظن ۰ فید رظ تاق یناخاد 6 رشل ا اعنا هبق رب شدت هدن رطق هرتم

 راشاطرادتمسق هراهنیم هراش مرگ هرات وتآ ءرا ص ص رادتمق نوجما یساغنا كارع .یدراوع |

 -انیتسوژ .یدراشلس هدا لاکا هده ۳۷ یلا اثنایرافدالشاب هدنسهنس ۵۳ ۲ تباہ« راشم اللوق

 هثیا رب هلوپ ی » :نامز ییدلیا اشا یمنص ۂدبآ متحم وب هد۲۷ ینانوناک ۲۷ سون
 وب .یدخعد « !مدک هد نس قنرآ «ناملسیا [رکش كس هقح بانج نوجمآینیدروس قفوم

 .یدعلدیا اجزا رااسیلک قوجر هد(انهوار) نالوا قاب تكنکلاع سنازبب یهدایلاتا هدرود

 نیز ینارح راینغم تناسبلک . یدبا یساسیلک ( لاتو-ناس ) یروهشم كا كرلاسیلکو ب
 كارو دو هلا سونابنتسوژ هدرانا < هکردتقد نایاش یسکیا هصام اب ندنراتسازوم ندا

 رب وصت هدنجما راشاش كتراکنر « را همريص طول[ ا ینسامس راده ذاح طقف «نوغلوص

 ۔وم رهصاخ یک رظانتو تمظع ۰ قعنص سنا زەب هدنزاآ نوتوب كرود وب .ردراتسازوم ندا

 ۱ .ردخلربتک هدوجو [دیاقت هنعدانص ناتو هدیسهفاک كرا وب هرددوح

 ن رشت ۱۱ ) نامز یيدل.اتافو اکو یا چاقرب ندرازیله سولابتسوژ

 .یدشل هلاحرب ناشیرپ «بارخ طقف ,شمویوب یغلروطارعا سنازب (010 «ی
 قوج نوجما یفیدلوا رباغم هتبهامو عیابط كکدبنانوو یراثآ كسونابنتسوژ

 ییهاط یتمظعو ناش نوو كرود و هققل این . یدشمهمهدیا ماود تدم

 . یدیاهدتهام رب رادابانو

 الب سونتسوژ یجنکیا ارکوص ندننافو كسونانتسوژ ...٠ „ رپ
 ۱ ی و ار یدرادازوما تالکتم اک ین
 ۱۳ هد تا اما كا لاتا هتتم ءداملا قوف یروط
 «!یحا ءزبه:كلردکیدوخوطهیامس یترازوک قلخ نونوب نامز ییدلک ه(موردوسه)
 < ینسهداعا كرلەراي دلا ندبلیدنک ارج كسوناشتسوژ « رلشجا دایرف هسد

 و سونتسوژ .یدرلش لا بلطی وفع كنرللغواو كنراجوز سوح هدرا داق

 .یدشلاا قهامشا ینسهفاک كرلاحر

 ۔زس رب د طو «هب ابانحل اع سونتسوژ .یدبا مخو هن لاوحا رار هکنو

 «دوسدیا عانتما نداطعا یکریو نایریو هرارابراب یرب ندهنوا هللدح رب هنسهج
 هرانابتسرخ هدلراسناریا ندتهج رکید .یدروملبا قیوشت هنیلعیدنک هلروز یرانا



 ۳۷ ۱ سوساقارهه سو انبتسوژ «ینلروطارعا سنازب

 (شبح«یویبنآ) یتالوصح قرش رایلبرغ نوجا کیدلک هعوقو قیص قیص برح
 یگاد هد یسلاها شح هلا سون استسوژ نددس و . یدراروبلآ هلا یه رط

 فلکت ینسعا هدهعرد یتراحم كسا هد ٥۳۲ سولاباتسوژ .یددوج وم تابسانم

 یرایناریاطقف «شمتال وق یفىلکت وب لارق «شمردن وکت هرب هنلارق شدحنوجما
 انتسوژ نا ك هد ٥٥١ .یدشمامالوا قفوم هجارخا ندنسهساس (نالس)
 ۷ ...RES یج و كماندنح هلا یه :وشآتكسوت

 ۱۳ هبنذوا كلوب .یدراشمریتک یمخت
 لا ممعت لاحرد كمریدشتب جو كسا
 ۱ اونم لا هو رم «شمسا
 ۳ ۳ -وب لوبو یهنادتاهدام یر راف
 یاکوکسم ل(ناوریشو) یرسک یجب ؛(روص)و و د و هح ول

 سیسأت رلهقرباف قوجرب هد( تنهروق )و( هتنآ ) «( بت )«(هینطنطسق)هدهدایوروا
 هدهباسو .یدشلا راشتنا هفرطره ندارو یراشاژ فی رظ اراملسنازبب «شلدیا

 هلوع یراق نتلاسب یدراع«ردنرآ فاعولو هدهب راحت تایسانم هلل ع راسلسنازبب

 «راشمشارب ۰(سراب)و (ودرو) «(نآ هلروا) «راشمالشاب هل یارش هع « تاراهم

 .یدرلشمالشاب هکمرتک هليا یمرط (السرام) یسوریاب هلریصم

 تالاخدا.یدشلوالئاحهدهبیقرتوب هلباریبادت غا کیدلبا ذاختا «سونابنتسوژ
 قراقاب ی راه رلرحات هک یدشلربتک هب هجرد ۳ نم ردقوا یمسر تاحارخاو

 دل یر روطاربع این راجح كسایتح .یدرلشمر و رارق کمک زاو ندنراحم

 هدیت راحت كیا هلروصوب «شمریدناص هلتأف شحاف تیاف کما «شلآ هنیراص#
 : .یدشوا بس هوح

 ندیا مئات یارجا هداعلاقوف هنعانص برغ هداطسو نورق

ertىدا  Erیدشمالشابهساستک | یتسقح لکشر هدرودون . 

 قوج ر سوناینتسوژ .یدیا یساشنا راهبق یلکب وکی زام لکشكنسیرامعم اسلک

 رب دبا اصيصخت هب(یهلا ع) «یرزکلای ندرانو طقف .یدشمریدشا اشزا اسدک

 .یدم اف هن اه هلتهج en هعشعش e تمظع ىا و یاد

 ۳ قاف هدهندیعم ناملس ترضح نلیدنا انو حدم ردقهآ وا كن اسیلک یفجا ردیاب ۹



 یوم رات ۱۹۹

 ینبدلواضورعم هراالمتساو هرابرح قوحرب ینلروطاربعا سنازب

 .ىدشملا سيسأت هی راحت تابسانم هداعلاقوف هلبا ب یغوقرش هدلاح
 ندتهج رب تراحم هدننب قرش یاصقا هللا امور لوا ندنسسأت كن( هبنطتطسق )
 (رزح رح) « (سوزفوا) هده ربا و هلسهط ساو ههروس ندتهج رکید + رها رحم

 عیانص

 یمماج هبفوصایآ

 تخت ا یک ارکو صندق دنولوا سسأت(هینطنط-ق) .یدرولوا عقاو لب رط (نک دهرق)و
 یهعتما ینیدلآ ندنراتکام راس كقرش , یدشلک هلاح یزکیم انداع كتراحم
 راجح كسا رالامور هدرصع یعنشب هلصوصخ .یدبا ارا دنهو کسا نيج

 (نالبس «نابورباط ) نوجا تراحت و .یدراشعا ذاخما هطساو یرایناربا نوجا
 هدرابناربا«رارریتک هیاروب یترلکسا رابلح .یدرروک یتسهفظو ونا: یسهطآ

 هدنسهمان ار سوناشتسوژ هدسهنس 4۱۰ .یدرلردیا لق هب ین رع لاش نداروب

 یرارهش(اطاسقاترآ )و (قین یلاق) «(بیزن) «رهشچوا هرزوا كما تراجهلاناریا
 هژرامناریا . یدروبلدبا هدعاسم هسرامتک هراقازوا اهد ارارجات .یدشمرتسوک



 ۱۱۰ سوییلقارهه «سوناینیتسوژ ؛ینلروطاربعا سنازب

 ۷۰۰۰ هدلوطانا زکلای .« شلدیا ماهنا رلرومأم قوج رب ًارابتعا ندخرات وا

 «راتسرپتپ نانولوب (هنططسق) هد۱٩۵ . یدشلریدتیالوبق قلناتسرخ هتسر, تپ
 یرامنص و:یراباتک یس . یدشلدبا ربهشت .هدراقاقوس داردلبدبا طقس یراضعا "

 یراملظ وب كراباسنازیب .یدشمالوروطیرک ندافج رب چیه هدنراقخ «شملیقای
 هدننطسلف هلح زا .یدشمریو تدسسهراناصعاضعب

 رب هنیرایدنک كردیا نایصع یسیلاها ( یرصاس)
 ندجیلق یرانایتسرخ نوتوب «راشعا باا لارق
 «هرازهس) نناکهدهیروس ننه ٩ .یدراشمیقع

 . یدرلشما نایصع رایدوهب هد(هیرصیق
 هدشاسلک یسهلخادم كسوناشتسوژ

 یک یرافلس هدسوناینتسوژ . یدشمربدشیراق
 . یدبا لاس هنلوا ذوق را ۱

 نوجمایتیقدن هسدقمبتک ریار هلراسوبقسپ ایک |

 هلبا (نوسانراقآ) «رللاق زسوهوا ردق هراحاص
 -اح هفمزای رلرثا قلعتم هیهشد لئاسم راس اهد

 .یدردیا بیت رتراهمانماظن هدنباعراضفار «یشیل

 ترضح ینب ( راتبزیفونوم ) نانولوب هدسنازپ
 جک ناخن برش و هبهلا تهام «كنتهام ییا یه كناسع

 سلحیوکیضاق) راندا داقتعا هنفیدلوا رب كنس

 قفوم هغءازاق ینهحو كنار ودو هتررازوب هدلاح یرلکذدا ماهما ندنف رط (یساحور

 .یدراشمالشاب هذوفلامعا یشراق هروطاربعا هلسهطساو ارودو هنارکوص «راشذوا

 :یدشعا بصن راشرطب ندرلت زوو وم هه ردا «هب هن طنطسق روطاربعا یتح

 یشراق هسومش | ییرطپ (هنطنطسف) تهباغآ !انانولو هد( هنططسق) رانامزوا
 « ! مردبا یھ هسفو «تیا لوف» : ه اپ روطاربعا هدهرص ینیدنولو هدیاضارتعا

 یکلق رطب (هینطنطسق) رهولس یلخ طقف «شلوا یضار اکو تهباغآ .یدشعد
 نتتالسوناشتسوژ هر وصو هتشبا .یدشلا تافو هدافنم نوجا یيدعا قلدصت

 .یدشمربتک هدوجو همدقم رب نوجما قمرا ندنساسیلک مور یتساسیلک



 یوم جرات ۱۹

 «ناژیتح «شمریدشالفازوا تدمر یرانا هسلا سو ایانتسوژ . ید ابلط یط

 ىدشملا هظفاح یلابقا عقوم ردق هبحدیا بلج یتوادع و نیک كنارودون هت
 هدافتسا ندنعبام كتموکحهدیسهماسراب ناژ رکنابلهروس یرافلخاذک .(2۱)

 . یدشماعای یشرب هقشاب ندکع ۱

 اسرفلمح هلوک ندنوک یترادقم كراکر یو یناباکترا و توشر ارارومأم
 ا 646 سونانتسوژ .یدج وک تیاف لصحم كرلكر و ۱ یدو رت هاو

 هداعلاقوف هدنابصحت اراک و هدهمان صار یلحر

 رد وا . یدشملا هصوت یتساعولوا تدش مازتلا

 کرو هلس ندرلالرات قاروح و شو <« هک هدهح

 ی سونانتسوژهقشاب ندنو .یدشمالشاب هعملآ

 ا «برحهکنوح ؛یدشٌما هوالعهدراکر و

 كغاروطاربعا «یناباکترا ككرارومآم«ینافارساو هددكيارس «ىن اشنا اسلک تام

 .یدرا ویابتحا هبهداب یلتیلک نوجمایایدات كرایکر و کچهریوءهرارابراب و هرایناربا
 فلاکتندنفرط نمشد ندفرط رکید ءشلوابارخ هاراالستسا ندفرطرب رلتالو
 ناتو وا رفتن یرارکشع هلروطاربعا . یدشلو وط علا هب هس رح

 یمهنیزخ كروطاربعا . یدشمهلس راتالو «شعا ناکسا راتالو به یرانو

 ناتسن وق یچنکیا

 سوت اشتسوژیتح ,یدروس ولو لسوت هربب ادنانف هلا نوح اك الرا دن هراپ . ید رق اط ماط-

 ( لوستوق ) اراتعا ندخرات وا قترا . یدرومریو تیرومأم ها ءراب هلس

 7 شفا یدک وز توت
 كتموکح كمنأ هظفاحم یناسقودوتروا نوحا سونانتسوژ ۱
 92 نر

 وی و هراضفار « هرلتسر تب ندسس و .یدیا یسهفطو ر ى ۳

 «شلربدناباقیرابتکم هنت ا هد٩۵۲ .یررویلیدبا ارجالاظم ولردره یشراق هراید
 تلاخد هناورشوت یرادمکح یناساس رافوسولف نانولو هدناسیردت هدارو
 کا تب را مشت نوناق را کی هد۵۳۰ .یدراشچآ

 و یلم راتسر تب نولو « شلدیا دع لو رغ یرلتداش هدهلدع تالماعم.

 هب ون او  0 نانولوا رشت ەدە ۰ یدشع ولوا درط نوار شک
 س

 قترا . یدشملدبا عضو یسازج مادعا هدنقح رلنالوا كلاس هکلتسرپ تپ هدآرظن



 ۱۱۳ سوسسلقارهه سون ابنیتسوژ ؛ینلروطاربعاساازب

 ارعا امور یسا سواشتسوژ . یدفعض تا ارحا طو «و و €K دا

 هدیا سیسات هدادآ ی اف 9 زساود قحا نکا كجا ا یتلروط

 .ییدتیاوزراكمنا عج هریر, هدینسهق وقح نیناوق كنامور کسا اذک .یدشملب
 .یدشملس اباي شیارت كحور و تاس هن ارخ كنضام قالراب و فا هدلاح

 هر

 سس  eت . ۳
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 یراروس سوىزودوەت

Oودوت هت هجروطاربعا هرادا روما هدنتموکح نامز كسوناشتسوژ - 

 لاما كنیداق تطلس صیرح و «ینارسكسونابن.تسوژ.یدیاهدنل كنار نا

 اف یارس . یدعوبشم هل راقلافنوتوب كتساس ییدتیا ریودت هدنمایصارتحا و

 و تراهم ءزسرلم لسن لصا:یرومعم كا هرنو .یدروننولوآ هراز را
 ناژ . یدیا ناژ یلایقوداپاق «یدیروت رر شمع هلابقا عقوم هدنسهاس یتاطف
 .یدرویدیاقوس هب یارخ ینلروطاربعا طقف ءروبیرتسوک اک ذر, لقتسمو كوو

 « روینولوب هدیراجت تالماعم هلیسهطساو رانوناق سوناینوپیرت ندنفرط رکید
 -وتسلرلن و نامز ییدتبا ناصع یلاها هده۳۲ .یدرویلیا حیجرت هتلادع یهداب

 ۹۸ 4 دلج هيوم را «قیفر دما
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 یوم خیرات ۱ ۱۲

 سا یتسالزاب یا 1 ارت ر هلیما ( توپ یا ) هرزوا قلوا صوصخم هتاسردن هد ۳

 یرثا وب سوناینوسرت . یدقجانولوب لماش ی اغ رعت هلا هیقوقح دعاوق باتکوب .یدعما

 هدنفرظ هنس وا تباہ « شمشیلاچ رار هلا هتورود و لیفوثه «قیفر کیا نوجا قمزاب
 ۳ ربا كق وقح مع در هاب دنا رگ ۲ یساسا نوناق 1۳7 هده رصوا هن «یدغلوا قفوم هلاک |

 هدر ر هقشاب ندن رهش ( تره «توربب ) رومشم هلن رابتکمهدرب و ( هنیطنطسق )و (امور)

 39 6 یدکحهدا ماود هنس شب یلیصح قوقح . یددعولوا ناس ی هیمهلب دنا ےلعت

 هلا ( تقەدناب ) یعبط یجنکیا كن( هلج ) ارکوص .یدعلدا نییعت یمارغورب .كنەيليصجحت
 رشن ارکوص اهد كسون ابنبتسوژ .یدملدنا رشن ن هفته 4 قرالب رب دشالیشراق

 ۰ یدشل رب ویا (لهوون) هدهنن را ون اق نلیدیا

 -اوم اماد ككرلندیا لاغتشا هلا قوقح خمرا امور یربغو كسونابنبتسوژ

 ندنرظن ٌهطم هدیاف یسعاسم كسونانتسوژ هققل | یف :.رولوا ندا هنا

 یرالالتخا یلاوتم كغلروطارعا هکنوح ؛ یدمهم كب هسرولوا كح هم وشود

 ندنرظنهط نف طقف .یدشمرتکهدوجو یهطاضتا ٌهطساو هناکی رانوناقو هدنجما
 تلالد هبیرکف طاطحا رب ملا یسعاسم كسونابنتسوژ هسرولوا كجلنوشود
 «شلدبا قضلتهدنروصرب قفاومیغ هماظتناو هلوسصا هل نونو اساسا .یدردیا

 ۰ یدبا ترابع ندهسوناق داوم ماطر, شل رف

 امور « شعا قشیراق امراّو هدی اش رب یایاه كنق وقح امور سونا ور

 .الهجراپ الماک یرثا کهدقح هندم قوقح نالوا دودعم ندنراآ سفانا
 داربعا مور یرابا كسوافو نەي یا < سولواپ هلا نیل وا ندرلنو . یدشه

 قعاللوق هدانبر, لوکوچ یراهچراپ لزوکویو كا قیفوت هنناجابتحا كنغلروط
 و تیعضورب قجهماپای یراشیاوب سوناینوبیرت هقبقطاف .یدشمر,دشیکد نوجما
 تیاغ تاذ و نالوا رومآمهمیظنت یی رانوناقسونانتسوژ هکنوح .یدیا هدتهام

 هدسولاشتسوژ هقشابندب و .یدلکدیئر هقشاب ندعد 8 تقامل مور «صیرح

 ثكسرلهطف نينا قفاوت هرانوناق کی كرانوناق کسا هدنریرح نح ل(راتقهدناب)

 یمهسیرشت تا ارجا كسونابنبتسوژ هلعءاس . یدشُما هدعاسم نوجما یلیدعت
 «هرزوایمسر ناسارلنو کوج :یاداکد را ل قحالو ام هدنغلروطاربعا فرش

 سوناسشتسوژ یت> .یدلکد دودعم ندەلمعتسمەنسلا هساهحسال یدشلزاب هحل

 .یدشم ولوب هدنتیروبم كماهمحرت ههاانوب ینغوح رب ندنرا(لهوون) رانامز وا
 تیادب كنفلروطاربعا سنازب هک دوبرتسوک هدینکرح وش كسونانتسوژ



 هناریساهسوناشتسژو «رازملهب . یدرایادبلوت ترفانم هدننب رلنادناموق هلبا ناطناض

 «ریلیریعاح SE «ریلیدیا هش ا٤ اد ندد ها یيدرتسوک تعواطم

 كوص كنئابح یخ ۰ ید ریل شلاح هدر شود ندرظن هاسهطساو ییلح یارس

 هروطاریعا 6 و لخاد هماقتا ر یخ یدازیاه یرلنمشد هد رلتامز

 قفوم هنهریدنولو هدنتلا تراظن ینوآ « هکمریدتبا مورح ندنلاوما یرازیلهب
 هنهجوت ار الارعا قرهنازاق تئارب ارکوص یا یدب قحا رازبل« .یدراشلوا
 هطاطحارود ودرا هسیا هدنرانامز وص كسوناسشتسوژ . یدشماسالوا رهظم

 قنغاط هبیرهبهوا نکلکمزالقلوا 146۰۰۰ یدوجومودرا .یدشلوا لخاد
 راهعلق ی هدنراوج هننطنط-قو اک ارت ءشمتیا لنت «یشک ۱۵۰۰۰۰ هرزواقلوا
 .یدشلاف هدلاحرب كورتم

 ترهشسک هدنرظن فالخ الات: اوق هدايزلا «سونانتسوژ
 ا قفد كنقوقح امور هلس نوكو ىح . ردشلا

 لواندسونابنبتسوژقوقحامور .رونولواذاحاساسارلرثایفیدر.دزای كسونابذتسوژ

 "یرح ندراهقیثووب .یدیکیم ندراهقیلو ماطر, یلخمرات فلتخو ندسنج فلتخم
 یقئاثو وب . یدراریلسالوا ردتقم جوک هم رانالوا صصختم كا هکمتیا تقبقح

 فینصت و عج ینناوقو هققح | .یدشلوا عقاو رلتبشت قوجرب نوجا طبر هنیربرب

 تاماظن و یناوق

 «كمر دشل هداس یناصخ قوقح «سوابنن-وژ .یدراو جابتحا هداعلاق وو هکمتا

 ینکجهلک مزال یرامتبا قست یر كراك احو یرلملس یرلهن كلمصحت بابرا
 شيا و. . یدشمهتسا كمسا هصالخ یسناوق ثاربم كنامور یسا «كمتبا نیمعآ

 . یدشمهمهدیا اضا هدنروصر لمکمنهفنظوو سونانتسوژطقف .یدمهم ادج
 .ومیه) «(راووغهیع) هدرلنا :یدشلربتکه دوحو را هلحم قوحر لوا ندسو ابنیتسوژ

 «شمهتسسیا كا ماود هشیا وب یدمش سون انتسوژ ,یدآ یر هلحم (سوزودوه) و (نهژ
 وب . یدشلنا میدوت ه یثک نوا ندقوقح بابرا ینربرح هل رب ارابتعا ندنسهنس ۷

 یسهنس۵۱۸ 4هفیظووب .یدیا سون ایوب ر هدوا هکیدشع | زبع یرب زکلاب هدنجما یشک نوا

 هنماکحا «شادبا رشن و راضحا "الماک (هلم) هدنسوتسغآ ینهنس ٩۲۹ ؛شمالشاب هدنطابش

 هلا قیفد قل | نوا رکبد سونابنوسیرت ایر ۰ یدشل و وط یرو.خ نوجا موم تاعر

 .یدشلر و یان (تقهدنای) او (تسهژب د) هرئا نایمتک هدوحو هل ر وص و» «شمر | همأتخت



 یوم خرا ۳-۰

 ر هلا هغو قجایاباق یهر زج هبش نوو ردق هننزکد هرمص ندزکدهرق هدهفاسم لم

 تباق قمردنولو رکسع ردق كحهردتا هعفادم یروس و طقف . یدشلدا اشنا روس

 . یدریاسالو هطق ر فیعض لاح همین هد وووآ هادم ك نوزوا و نمشد 1

 .یدشمر دتا اشناتاماکحتسا قوج ر هندودح ابوروا شو یسهراچ هدكن و سو ابنیتسوژ

 ها راوح هدنعوقو التسا یرلقوح رب « یداکد زاح ا ر هجرد وا رلماکحتسا و طةف

 ےک ل (لیومر) یهدناتسنانو «سونابنیتسوژ .یدرلر صوصخم هنساجتلا كنرل
 نوو ردق هنوز رط ندع رق اذک .یدشمر دتا اشنا روسرب نوزوآ هدنتهج (عر) ها

 ۰ (سیل و وریت راق) ۰ (مورضرا ۰ سیل و و زودولهن) دودح هد ونح .یدشلدیا ےک لاوح

 اهد « رونولوا هعفادم هل را رمش (شیماغراق « موییس هکریس) و (اراد) راد ءادہما)

 ندنامیکح و .یدرویلبا هعفادم ییهروس یشراق هنترجاهم كرلب رع یسهطقن (ریلای) هدونج

 .یدشلدا اشنا هدرالو و ۱ ءراور وک قوجرب اهد هدتالو هقشاب

 زارا تراهم ر لوو هدنساشنا تاماکحتسا راماسنازب

 ورازا طق .یدراشل ا
 ۱ و اعا تنودزا یواتسوز .یدکد قا راس کلا

 و هدنتلا طاضتار ییئدش او ,یدنکیم ندرارابراب "الماک نامه راودرا .یدبا

 هزادا تیالف . یدرادومدبا لكتب کلم نوا قلروطارعا . ندنراذداع وآ
 اف رفا .یدروسدبا لو رر تاباکتراو توشر هدناصوصخ قلعتم هنسهشاماو

 2 ۱ ار تا اردو مززوآ كلر وه رکیغ مدتساتا یوا را

 ۱۱ ااو ر قدا ندروح شمنلفوک .هدولزوت نار

 ۱ سو یر طنز ینارفآ o یاک هدف ناو ف

 ه را را هوس ه و و و را

 را تر ها EEN وجما كتا باکترا

 ضعب اذک . یدشلوا فلت یشک زود شب ماءع شتا دوهظ كالهتسخ رب یراس

 ندودرا هلا یرلهاماع وسو تاکترا «راریل 1 یمسر ندنشاعم E هدرالارچ

 ندطتاسو رالارنج لمکمالا هدیرح .یدرارریو نادىم هنساجاق كرلرکسع قوحرپ

 .اربعا رازیلب هدوع۵ .یدریلقاب هلدسح رظن هننایرفظم هرالارنج سلبفار مورح

 راو زىخ الاس «زس رک راب و هامل اسا هپ و یغیدزاي هروط

 قفوم هغمالپوط رکسع زسهبرجت مقرب هدایرالیا هلبا اک ارت رازیلهب .یدشمهایوس

 یراتهدكسونامنتسوژایرثک اهلاحو , یدشم همی ری و شاعم چیه هرکسع ط2«شلوا

 «ردا لصاح فالتخا تاذلاب درا زمسادامعاهس رالارنج سون( تس و ژ .یدرولوا



 ۷۲ »۹ سوسلقارهه «سون ادنیتسوژ «ینلروطاریعا سنازیب

 كماوقا ناشقص هسراوج هوط یسهفاک لرلتالو راوج +( هشطنطسف ) هدلاح

 سنازیب راراغاب هلبا رلوالسا هد۵۳ع . یدروننولوو ضورعم هنیرلالتسا یلاوتم

 .یدراشلواقفوم هکمرکر دق هفلروطاربعا ارکوص ندکدریدلوا یدوداش یلارنج

 نلیددنوک یشراقهنیرایدنک ءراشمتیاامغب ییزومهلبا اتیکیسهلوچ وکر اراغلب هد ۳۸
 قتاسردآ رات وه ردقهنسهنس ٥۰ ند 5 ص.یدرلشلم | نولغم یا کسع

 «راشقا رب هدنجما شتا وناق ییلاوح نوتو ردق هیجنراو هب(هنطنطسق) ندنزکد
 «نوسهللهه) هتح اقرب ندراتو .یدرلشع ودیرک هل اذغ یلخو رسا ۰

 و )هد یمسق ر .یدشلدا امغب الماکیرللحاسیوطانآ «شمع ی (یزاغو هعلق قانح

 ؛موضارد) راوالسا هدهد .:٥٤۷ یدشمسا التسا هاتسنانو نونو ردق ه(تنءهد
 وا تشهدو فوخ هدقلروطاربعا .یدرلشلا بارخ یایرالبا نوتو ردقء(چارد

 احتلا هرلنامرواو هرلغاط توقح ندرهعلق لاها هک ی درولوا امرفمکح هدهحرد

 اب وات ولوو ر رانا: رانادناموق ,نلیودنوک یراق هزار کک

 (لهطا «هکه) قرایالغاب هالبتسا ندیکی هد۵ع٩ رارابراب .یدرولیا سقعل ندقازوا

 هد۵۵۱ ۰یدرلشل | فق و هدهفاسم كل وکر  ند(هنطنطسق )« راشم هل رایاردق هنب زکد

 توق ریردق كجهدیا ضرعت هرلنا یرالارنج امور نامز یرلکدنود هایرللبا هسیا
 هد٩۵ تیام .یدراشلا افتک | هلکمسک ی راشوکود زکلای ندنرکدا سح
 هدرفس و . یدرلشعایاط هتیراروس (هنطنطسق) كردیا قاقتا هلا راوالسا رانوه

 یرامهمالا زکلای «رلالتساو . .یدشلواقفوم هغمراتروق رازمل هب هس یار وطار |
 كار وطاربعا.یدرومل وا فعض راحود هدنجحما راتبصم نمنع قلروطارعا .یدیا

 -اینتسوژ هدابوب یتح ,یدشملشالک | هدندهع وا ینحالوا ضورعم راک لاب و

 «نامز یيدهتسیا كما رفس هاهرفآ سوناښتسوژ « شل ولو هل هدتجصن هسوت
 کود لاح « یجهلک مزال یسلدبا هدلآ هدكن( ایلحس )نوجما یسهظفاحم كناش رفآ

 یفجالی ردنولو ضورعم هیدکلهت كن(هبنطنطسف) هليا یناروطارپعا قرش نامزوا
 البتسا هراهقطنم قازوا < شه ۹م هلکید چه یرزوسو سولاشتسوژ .یدشمنلیوس

 هماوقا راس اهدو هرلنالآ «هرادیهک ندفرط رکید یک ییدلیا بقعت یسهقبتلو
 .یدشلوا روح هغلوا راذکجارخ

 هیماکحتسا طوطخ یغاروطاریعا رارب هلک ا تمقعل قسابس شک اب و سون انتسوژ

 ٤ ۰ندنروس (هننطنطسق) :هدننامز شاطسان | اهد .یدشمالاق لاج هدندکم ر دتیا هعفا دم هلب



 یوم خیرات ۱۰۸

 یدنموق نازی نلیردنوک یشداق هناوریشو هده4۱ .یدشللاطیض ی(هک اطنآ )و

 ندشيا هرازیلهب یناکرا یأرس طقف ءشلوا قفوم هغمردروط ینالبتسا و رازله

 یونس سو: زودو"ه

 -ودرا سنازب هح رب دکح لآ

 هرلکل زستشفوم یی هد یس

 . یدشمالشابهغلوا راحود

 رل اساس هد هه.

 لا هتسشپ هدنس رلىلسزازەب

 یدشع ولوا دقع هک راتم

 هام وقهرابهتس هدنسهنسمو

 اضما هک راتمرب كلەنسز وقط

 نکید طقف . یدشلدا

 ندنسهقطناساقفاق ندف رط

 نیکی ه رام یشراقهه زال

 سنازبب > شلدیا رادتا

 -ال < سازه ندنرللارنح

 هغملا ین رش (ارته) ندشز
 تیام . یدشلوا قفوم

 هنس یللا هدنسهنس ۱

 هلاصم نایولوا دقع هلئدم

 یلاوح وب . هدنسهحش
 هدنسهرادا كرالسنازم

 سه روطاربعا طقف «شلاق

 نوتل | ۰ هم زال هنس

 ندقلناتسرخ یشراق e "الا سواسنتسوژ ,یدشلواروبح هکمر وکر و

 .یدشمالشاب ههباح ی رلاسلک یروطست هدهداروا «شعبا ماق هبهدافتسا

 كسوناستسوزژ .یدبآمخ واهد ندنکهدادسآ یتعضو یهدایوروا كروطاریما

 یرلکدلبا زارحا راتیرفظم هدانلاتباو اشرفآ _سهسرات هلبا رازله هدننموکح رود



 ۱۰۷ سویساقارهه 4 سون اننتسوژ ¢ یغاروطاریعا سناب

 الحا ندهلداح یشراق هراماسنانب ءراطوغ طقف .یدشلوا قفوم هکعود ًارفظم
 یرازمل ه هسرزوا یرلامالشاب هضرعت زا رکتهلراط وغ سونانتسوژ.یدراشمالوا غراف

 طیف .یدشلوا بولغم یالوط ندننادقف كطئاسو و دلرکسع رازبل« «شمردنوک

 بولت "الماک راطوغ «شُعا لدبت لاوحا هسرزوا ىست نادناموق شاپ كسهسران

 .یدشلوا لصاح تقوم هندادرتسا كنابلاتسا كرهیدبا

 یایلاتیا سونابنیتسوژ .یدشعود هرازهمارخ ارك وص ندراهراحم وب ایلاتبا
 «شمانیصت(خراسک ۱) رب كرديا ذاا هرادا رقم ی(انءوار) «شمشالاح هحالصا

 .یدشلا هرادا هانسهطساو كبا ییلاوح و

 ابوغورتب ا انالار ارک وص ندراتقفومو سوناشتسوژ

 ندنسهما باط تنواعم كدابزاناطا یسد هقرفو تکرح یشراق هالیژا یلارف

 تنوامندیلاهاكيلوتاق یسودرا سنازب .یدشمردنوک رکسع هبابناسآ هدافتسالاب
 هل و لالا . یدشلدنا تولغم هد(لیوهس) الیژا «شتدات رابآ دازوررک
 شمهتسل| قلوا هنناکرح كن راقفتم | رک وص ندقدلوا للارق ط وعورتسوا

 . یدشمامالوا قفوم هدارتسا راهش و نا ی رلکدتیا طیض داخ اهل رایاسفا و هد ها

 ط2ف ؛یدیآ یامهللاتاحوتفقوحرب وک رود كسوناسسوژ

 0 0 ت تای رک تا یمفام
 یدودحنوتو كنغاروطارسعا اینک | نوجا كنا ارجایناحوتفو سونانتسوژ

 هغمردن ولوو ضورعم هنیرلضرعتو التسا كماوقا اوج < هغقار شو مو

 .یدشل وا روح

 سسأتهدنرزوا یضاقنا كنتلود نارا کسا هدرصع یتجوااهد هدیلوطانآ
 الاس .یدبا یتمشد رب یتنط كفلروطاربعا “ةساسو تند ؛یدوکح یاساس نکا

 هکلتسر شت | یمورغوطاهدو«هنثید .كناع ها هلباع یه «هنماکعنا اتسهوآ -دنزرابن
 ناریا کسا قرایالشاب هطبض ینمظعا مسقكنیلوطانآ «رلشلاق قداض هجرد كوص

 الا هاراناساس «ناورشون یرادمکحیاساس .یدرلشلا مایق هسسأت یتاروطاربعا
 هد غار ابتعاندنسهنس ۵۳۳ سون اشتسوژ,یدندنرارادمکح ییحاصنتممنعلاءیهام

 ,یدشنلمآر درو 42 80 یا یراباساس نوعا یادول لیک
 بارخ ی( هیروس ) كردیا ےک رح ها ی یتیوشت كرلطوغ ناورشو هد ه۰ طقف



 یسهدعاق كننوتس سویزودوگ هت

 یکددیالوبق ینیلکت وبالوا رازبل هب .یدراشمهتسیاكع ا قیوشت هنيلع سوناستسوژ

 هب( 4ط امہ ) كردىا رسا ئلارق ط وعو طض ین (اهوار) هدەناس و شورو



 ۱.۰۵ سوسلقار هه ٤ سونادننتسوژ « یفلروطاریعا ساازبب

 سوناشتسوژه د«.ردکچ هلباناشی رب ی رانمشدكندالوا«قحالوا ناعمهزس اياد

 هلق و هدنجما یافوط ناق یتاصع (اقن) هنسارجا كرفس «شمر و رارق هرح

 یلاوتم هدنحا یا چوا رازیل هب .( ۵۳۳ ) یدشلا وام یرازبل ه نالو ترهش

 یتازابتما هرلاسلکنوت و ارکو ص .یدشمرک هب(هحط راق) قرالوا لئان هرلت رفظم

 یراقل روطارپعا برغو قرش «رازبلهب .یدشم لا عنم یبهذم مزینایزآ «شٌعا هداعا

 لحمضم هدنجما یا چاق رب یتغللارق لادناو ندیا لیکشت هکلهت رب كوو نوا
 هدنالا رفظیلارف لادناو «شعود ه( هنططس ) ارفظم ا وه 1

 .یدشمردنولو هدنحا رلربسا

 . یدل ماود تدم ییا ه رام نلیدا ارحا یشراق هرلط وغورتسوا طقف

 . ید ا ا و هاقر هدننامز قیرودوهت لاو طرف ۷
 سونیتسوژهدنسهنس۵۲۳طقف ,یدروبلوا عناماع اد هبهیبهذم تاصارتحا قیرودو هت

 هجن دیا سعاینصیصخت هرلکلوتاق ءارلاسبلک صوصخ هنیهذممزینایرآ ی هد(هینیطنطسق)
 كناژیجنرب ابپهنیدزوا كلوب .یدشمروک ضورعم هدیدهت یتسیدنک هدقیرودو هت
 هج روک یغیدلاق میقع كنتهجارم وب ۰ شا تعجاص هی( هینیططسق ) هلبتلالد
 هنسیدنک یرلکلوتاق نالوا ذوفنرناح هداعلاقوف هدابلاتبا ءشمریداوا هدسبح فای

 نوجا كمنک شوخ هلاسونانتسوژ «دنوزالامآ یزیق هدننافو . یدشمتا نمشد
 نامزرب زا طقف .یدشما هدعاسم هتیرلالآ قازرا ند(ابلحس) كنیراودرا سئازپب

 هعوقو ناصع رب یشراق هسنر لتامولعم « کذ و نروک ییا امور «ارکوص

 .یدشم ردنوکی رازی هباملاتا نوحماقلآ ینماقتنا كناصعو سوناشتسوژ «شلک
 :یدقعا ءداآ ی(امور)و (یلو ا)هدنامززآ كرد ابولغم یراطوغ «رازیلهب

 و <« شمقحه ان روا لاحرد علاوم قحاردزوط یایرفظم هل لنت كرازمل هب لطف

 بىقرەرازيلەب یتعم روطاربعا .یدشلا ثادحا ییلح یار ہ لوا كلبا هدیناوم

 ۔الشابهکمنا تقفومزارحا راطوغ هنیرزوایسعا ندستیسهسرانندرلمداخ قرالوا

 یشدلوا روس هنفوس کا هدیشراق هراسناربا هدهرصو سوناشتسوژ .یدراشم

 طوغ هداتنا وا هکو لاح اقامه هما كما دقع ا هلراط وغ نوحما

 ينا كردیا نایب هروطاربعا یتیفک .رازیلهب < شادیا هرصاحم هد(انهوار) یلارق

 كردبا فلک قللارف هرازیا هب هدرلطوع هدءهرص وب .یدشمرع زاو ندروصت وب



 یوم خرا ۱۰

 قرالوا سیرتقآ رب ندالوا مک اح هلبتفص همروطاریعا هرایلسنازب ءارودوئهت .یدل.تحم یسالوا
 هدننافو .. یدردیا یلیجکب ی هدن وب وا یهدموردوسه یساباب .یدشلوا کاخ هللا یتسح

 . یدشلوا رهظم هنتواعم دا (رلشام) هدمو رد وږه تان «شلاق هراع هلا ی زىق ىا ۳

 یمأت هلا هامرس بذاج وب ۰ شمالشاب کما فاشکنا هدنسحهکدلبا زارب تس هارودوئهت
 «رو دنا كلسورتق ا ًارابتعا ندخحراتوا قنرآ ارودوه .یدشلوب یالوق اهد کھا تشدعم

 ریهشت هلع نکللزوک ناردترآ ینرورغ ۰ رولا مشت قالبچ رچ هدنرزوآ هن یندنک
 «نونلوص زآ رب یساجس « بذاج ت راغ یلبوب هروا .یدازوک ٌادح ارودوهت .یدرو دا

 و یک یغیدلوا خوش تا قعیبط .یدنا ید تاف هدنامز نیع . یدا رادنیعم یرارظن

 توس سوما بابرا هک ی دشعازاق ترهش ؤس هحرد وا هدسنازب .«یدمورح ًاعطق هدندتفع

 هرې درب ارودوئه تيان .یدراردبک ندقازوا نوجا كمهغاساع هارودوهت کر رک ندا

 سو: 0 ندنکلزستقادص كنقشاع «شماشاب هلا قشاعر هده روس تدمر «شملوابئاغنداتروا

 هتسیدنک هلا یتسح راکریخست كردا فداصت هروطاربعا هدنبوآ ولیوکرب هدهروس «شاوا
 . ىدشملا نوتفم

 هادم وک ٌةرادا طةف «شمامروط یصوا هنن ارکوص ندقدلوا هم ر وطاریعا ارودو# ه

 ثیشق هشیسأت ینلروطاربعا كرارازهج کسا سوناینیتسوژ .یدشغا تکرح هناراکس:ریصب
 ایس < ین یسامول د «یناسبلک «رتسیا كمرو توق هنغلروطاریع | قرش ارودوته هدلاح ییدتسا

 ندنسیضام هدنرلنامز كوص ارودوثهت .یدردبا هرادا یکییدتسیا یرالارنجو یرلق رطب «ینس

 هد دش تایمقعت یشراق هن رلنمشد تفع و سوما «هدب روطاریعا همان صا رب ىح اوا مدان

 تاغ ارودوئەت : یدا یرهاظ ییاصوا وب تنارودو 4 هیفامعم .یدشمردتا سا سارا

 ٥(. < ۸)یدشلوا قفومهلامعتساردق هننافو سه ذاج وب و .یدباكلام ه ه ذاجرب تمواقمربغ «صبرح

 e یر رع رم سا طیضیرازب یرلقدلا ندنرار وطا ربع ااموردلرانمرج سون اینیتسوژ
 :كسونانتسوژ .یدشملیب هفبظوربمهم نوجما یسیدنک یلبا ۹

 هدنهذم كيلوتاق سونانتسوژ .یدبا رااح ینهامر ید هدنامز نبع یرابرحو

 راطوغورتسوا ا نانولو .دنهذنسوسرآ ءروسدیاقاعا هلراقارف نانولوت
 هدنلأراضفار یرلرفسو كسونانشتسوژ .یدزوملیا ارجا راهراحم هلاراطوفیزوو
 .ید رابعندنسهب رام بیلص عون رب ف وطعم هندصقم كما طرض فی یضارا ناولو

 رهيل ك نک هنغللارقلادناونوجما كما تکر حیشراق هرللادناوسونانىتسوژ
 2 2 ذاحا هللسو یتسماشانای هنسهقیلوت فالتاو هحاسم یشراق هرلکلوتاق

 و . یدرلشمهتسدا كم رک زاو ندرکفو یتسدنک :یرارواشم م كسوناشتسوژ

 زگ صالح یتسا-سلک اش رفآ . هک, د یگدوس !روطاربع » :یرب ندرلسوقسپ

 قح بانج . رويدا وزرا قح بانج یزکمهعیا تغارف ندزکششآ سدقم وب
۲ CO O 



 ۱۰۳ سوییلفارهه « سون اینبتسوژ « ینلروطاریعا سنازیب

 سونابنرتسوژ .یدشلوا اح هلیماع هنیراکفا اباق كسونیتسوژ نوجشایفیدلوا كلام
 «شهعهتسلا قلوا ملا هکلننانو فرص ندسسو .یدا یحابای هکلناتوب افرع

 و تدم را یتح . ىدا فرض ۳ كل ر وطا ربعا امور ینسعاسم هباخ

 یتیداوا هدوهب كنسعاسم نوو هرخ الاب « شما نظ مرولوا لئان هنیدصقم
 .یدبا هدنحراخ ناکما ا یسابحا كغاروطاريعا یسا هققطایف .یدشمالک |

 كن روطاریعا «یغلروطارعاقرش زکلایهدوا هسراویشرب یفجاپابكسونابنتسوژ

 رظن عطق ندنرللما تاحوتف « كما هظفاحم یردودح نانولوپ ضورعم ءرازواجت
 قلورو طقف ءرومتسیا كمرتسوک قالراپیتنطلسرود هسیاسوناءنتسوژ .یدکلبا

 .یدرونولو روتسم یرلهرای فعض ملا كا دنا ماشتحاو

 ملست هنایننح هنانکسمرارب هل رثلما كوو .یدمورحجم ندهبحور هنزاوم سون اسنتسوژ

 هناقو یی ندکمشود هراکفا تعض هدلاح ییدتسوک تبظع رب هدهجرد طارفا ءرد | سه

 هرالارنج یغیدلوا لئان هتایرفظم هدنرهاس نوجما یغیدلوا صیرح هناحوتف و ناش .یدزمهدیا

 هرادتقاو ذوغل ءدبتسم .یدردیا دسح هنیرلبرفظم هرولوا منام هنتاثبشت كرانا زا دامعا
 . یدزامالآ ییردنک ندکشا سف ماست هنب ذوف كلرلکهدنفارطا « تاذ و نالوا صنرح

 :تاعرفت قافوا كأ نوجا ینیداع ولو دعتسم هلاعتسا هلتاطف و لادتعا ین ذوفن قلروطاربعا

 .یدرولوا ذزلتمندکعارصح هراشبا قافوا موزلالب ییس هاب رطضم تىل اعف نونو «ندقلوالوغشمەلىا

 فدههدهررثٌت قالخادسفم هدنامزنیع ؛تیبطو نالوا یکم ندراتلصخ انف یا ا
 "ام و قالخا ارودوته .یدردنا ارجا ارودوه همروطاربعا یتمهم كا دارا و «یدرولوا

 هقبط یداع كا كنما وع 3€ ).ییدنک- ءیدا یخ رات یانیس 7 ریلیشالک 7 جوک قیه

 هم روطاریاطقف .یدنداف رب شمنیک هللا ینسح ٌةيامرس هدلفاخ هالیفس كا «شمشت ندنس
 .یدشمرتسوک ین دنک هدهلشاتم و منع | رکوص ندقدلوا

 یسویی ایه یکی كشاطسانآ گردنا مایق هنیلع یرلفلاخ هدنراهنس كلی اكسون اینیتسوژ
 یار البشی) هللا (رلشام) «یرهقرفکهدقربس .رلشمراقیج نایصع نوجا كمر هنلروطاربعا
 3 یدراشلا قیوشت هنملع سونان تسوژ قاخ قرهراقبح یتایصع (اتس) ِ راشمر دن القایآ

 كر هنبب هب کر روطاربعا تح «شمالشاب هغلوا امرف مکح تشهد و فوخ رب شهدم هدیارس

 ‹ ناطقف . زکیچاقزس» :شمک هنسیشراق كروطاربعا ارودوهت نامز وا .یدشمهتسیا قجاق
 « زامالوا رازم لزوک ناک نوعا رادمکح رب : مکچهدیا داټعا هنرازوس و كرعاش

 .یدیاهدتعیبط رب مورمندتفع سح «دیتسمهجرد كوصطقف «یکذ هام ءارودوئهت .یدشعد

 نیمرتسوک تسیلست هتناسوه ءردىآ هاج یرلنا هسراو لفاسا ردق هت مبا هتاصازتخا هد ارس

 یک تموکح هدیاسیلک ارودوئه .یدرونولو هدنابیقمت هناجریب هدنقح رارومآمو رللارنج
 .یدشلا نيقلت تاذلابینریبادن موئشم كا كنرود سوادنیتسوژ «شمهتسیا كتا هرادا

 شک ه اند یم هنس یجم ٥ ۰۰ كدالم . یداکد مول عم ییاشتم و لصا تنارودوته



 یوم خرا ۱۰۷

 .یدشلآ ینمان سونیتسوب «مسارب هجنیتاللرءهرب دشیکد ینمساوالسا ارکوص «سازای
 روناس و یتوق هصاخ هدقلروطارنما نامز کیدلبا بصن روطاربعا یتسیدنک تامو ودرا .یدیاتاذر یحاص نیتممزعویمع رکف (نهتسوژ) سونیتسوب

 داقع زالوا رولوا روطاربعا سونیتسوژ . یدروبنولوو شبا زارحا ینسهبنص
 دلردبا هظفاح یناسقودوتروا « شمهتسیا كمربیو ثیاهن هننرهشقانم هینانتسرخ

 یم £ ارودوٌە

 (ندقییازوه رب هدنساسیلک لات وناس هداتهوار)

 یادرفم ك سل ( نودکلاخ )۰: یدعلا تربغ ههداعا یوکس
 ینرلکجهلدبا مورح ندنرلتمدخ ودراو تموکح «درط نداسلک كرانعا لوق

 «شعاباقیرلاسلک هدالرانالوا بوسنمهنکلسم مزنایرا هدالانا یک ییدلیا ناب
 )ي ا ج اوا یزادقاو دوف ترودو
 هغلدالوا ی(نهینبتسوژ «سونانبتسو ) ناشتسوژ ینکی لوا یآ چاق رب ندنتفو
 اقر, یک ینپ دلوا هدنراشای شیزوتوا نامزوا سونانتسوژ .(6۲۷) یدشملا لونق
 هدنمسا (اوواروا) اساسا سونابشتسوژ . یدشملا كارتشا هدهتموکح ٌءرادا هن
 هتعمط رب صیرح «راکهلبح «شمشتپ هاسهییرت نانو یسیدنک طقف .یدرابزاب زب



 ۱۰ سوسلقار هه « سون ابنیتسوژ < یغاروطاریع | سن ازم

 راذکجارخ هلیصوصخ ,یدنیا تابثاینیدالوا فلخرب قیالهمدادجا سوزودون ه»
 یسهفظو یدمش هبلعءانب , یدلیا لزفت هتسهکرد ییسا رب كروزر اضر هغلوا

 ریسا رب هبایسپ هسقو 4 ردکعا تمرح هانولو هدنف وف یدنک هلعلاطو روح

 .«ردلکد كم دص هتنابح كنسدنفا 9

 نونهز «نوت هل یحترب «نابسرام هدننافو كسوبزودو هت

 ندرلنو ,یدراشمع هنفاروطاربعا سنازیب شاطسانآ و
 . یدشمراتروقندالبتسایناروطاربعا كره ی رادودح قرش كرانوه «نایسرام
 .یدیاهدلاحرب لسلعو راتخا یک ینیدلوا مورحم ندفراعمو لیصحت یسیدنک طقف

 تیاهن :هتنافالتخا اسبلک لیا یساحور سلح ( یوکیضاق « نودا ءدننامز
 .یدشلوا ضرقنم هدینادناخ سوزودو هن هلینافو كلا (40۱) شمشلاح هکمریو

 .یدشلنا جاودزا هللا یرهشلو هرزوا قماعوقوط هنتراکب «نایسرام

 بجوم ییاقتشیراق یسهلتسم یاقتنا كل روطارسعا هدننافو كيابسرام

 ندنرللارنج نالا تیاهن « شلاق هدنلآ كنوب كنرا اتدع قلروطاریعا . یدشلوا
 ۀرادا هنمانكنا یسیدنک كرءهریو هنوسیرت رب هدنمسا نول ینلروطاربعا راسا

 « شلنوا صالخ دارهر دلوا یرایسآ نو هل کم تدم س, یدک تیر

 هدهرص و . یدشمامالوا قفوم هغمراتروق ندرلمجاهت یحراخ یغلروطارىمعا ليو

 كلا« شمردن وک یسوسمهتنا هارو نوله نوجما کیدتسیا روطاربما رب هدایلاتا
 رابراب هدو هد هسا شعاناعت یوه سولو یحوز كنسهدشح هنیرزوا یافو

 یرهفلف كربود و

 . یدشلدا درط ندنفرط تسهروا ندا ور

 نیرهویسهدلاونئاق كون ەز قلروطارعا نامز یغیدلوا فلخ نون هز هنوت هل
 ندنونهز.یدشلاقهدنل ادلدنونهز ىسەجوز كسوقىلىساو یردارب ناق كنون هل هللا
 یمەمدخ یارسرب هدنمسا (س وساطت [)شاطسانآ_هتالدیمهج وز ڭا زا و

 كسک اراقلق دد راقو یراهق تنی ارمسهدهدنرود شاطسانآ لمة . یدشمع هفا روطاربعا

 .یدشم رب و تدسس هب یلخادبرح یسهلخادمهس روما اک كنس دن تی «شمالوا

 هدنن رادقمو تساسكغلر وطار عا هدننافو كشاطسانآ

 والسا «ینلخ كشاط انآ .یدشلوا لصاح لدسر

 هنسودرا هصاخ بولک هب( هبنیطنطسق ) هد۹۸٤ .یدیا ولیوک رب ییابرللیا ندنسنج

 ںس ےونا تس ور« نشون



 یوم خرا ۱۰۰

 هلس نوجا كيلو ۰ ردا اضما قاروا نایدیا ض مع هنسدنک زکلاب سو زودو هت

 رابتخا ۰ ررک هدو ریس هلب اسیاک ی اح سو زودوهت .یدرلبا تعجأ ص هنبآر كانسهربشم#

 رهقرف یهدن( ینادیم تآ « موردوپیه ) «رولولوب هدناشقانم هللا راسویقسپ یک بهار رب
 تابسانمهلا هحمروطاربعا . یدلاظ و كکروا هجرد كوص هقشاب ندنو .یدریشیراق هنسهرآ

 یرهش یغنیدن ولو یسلاو . یشادقرا قلقحوح نوجا ییدتا همش هنفیدنولو هدهبصوصخ

 نوجا ییدتآ دسح هنفیدنالشبقل | هدنروص هداعلاقوف هدقریسو هنک دلبا عیسو و نیر زن

 .یدشع ر دلوا یسورک لاو

 سونمت و هل ۰ سی ۱ یا زەر ا ساات هسو زود و# 4 یرهشلوب

 نوجا كمك هنشوخ كسو زودولهت یرهشلو . یدیا یزیق واب ر هم 7: :ةتجشا

 لسمو ینسحتیاہن «شمریدنارآ کلام قرش نونوب
 تباق سیانهآ . یدشمر دلو یزق و هرزوا قلوا ۸

 و لاصوق 6 یلمادنا بسانتم ۰ ولسو ولب و . یدرلد |

 نا لیصحم نایب ملع ندنرد .یدیا یللجاص قحروبق

 طقف . یدشموقوا النا یت راهمحاف ناو هلا رهموه
 . را 2 سونیتسوز یر
 و لیصت تر تب فرص هسر و لمح ییدروک« : ::(روددمهزوم كلر ٠

 لاما هنرزوا سوزودوهت یجوز . یدبا یهر
 ( هبنیطنطسق ) هدنس هنس 4۳۵ « شعولو هدنانیقلت ضعب اک ۱ نامز یغیدالشاب هذوف

 ناسل نيتال هدنونفلاراد و . یدشع وقو ط یعدراپ هدكسدان ه آ روت شد ات كن ونفلاراد

 -وآ .صنصخم شب نوا هتناسدا ناتو هدلاح ینیدن ولوا سیصخت ملعم چوا نوا هنناسدا و

 یناونع سیاه قح « شلاق طور نوتس) هناسقودو روا هرخ ٣لا et 9 یدشع ول

 كىا تاپ ةه یدشلدا هوالع ( اسقودوآ ( هدر اکو نوچا یغیدلوایمسآ تس رب تب

 هرلشع | ماهنا هلتع ولو هدنایسأنم هلا نەلوب یئادقرا یاقحوج دروطاربعا یتسیدنک یرانمشد

 س یک و قتتسم و لیوخحم «یروطارپج یارس و مثتحم یتسهبلوق یوک رب سن

 . یدرلشمردتسآ ین

 رابلیروازرا هدنل وطاتآ .یدرول وا امرف مکح شاشنعا هدف رط یه هداتنا و

 1 یراوح نوئو < دولا ی( نوردنکسا ) كرها ندرلغاط (رللسوروط)

 هبرح رامناربا .یدروننولو ضورعم هزواجم ندفرط یه رادودح .یدراروسدیا

 یرللحاسرللادناو .یدروسدبا ارجا رلنقآ هنسلاوح قرش راب ص «روننالرضاح
 هعاخهنناردقم كنغلروطاربعا بغقترآ یمالبتسا لویوب كرلنوه « رویا امغی

 رب نوجما كمريدلوا ینالیتآ سوزودولهت یتح . یدروینولو هرزوا كمکح

 تیانح یسوزودو هت زامراقج رراقمح هب اده یش و الا 6 شع ولو هدنشآ

 : یدشمنایوس یرلزوس وش ه رلصخ ص یيدردنو نوجا ریقحت یالوطندنکلناخو



 ۹۹ سوسساقآ ر هه « سون ادنبتسوژ « ینلروطاریعا سنآزب

 كناسق ودواهجم روطاربع اندباقافتاهلموطسو ز رق ناز نس قی رطب (هنططس8)«نامز

 تدمرتموکح .یدشل واک احسانباغیلارنج طوء هنبرب «شلدیا طاقمتا ندر ظن هلرتربغ

 04 ۰۸)یدشمع هنماقم قروطاربعا سو زو دون هن ینکیاارکو صندق دناقلاح شاشتغا

 نامزیمادلوا روطارعا هدنشاب یدبسو زودو هت یجنکیا . 1

 ذوف نولو . یدشمرب هنلاح رتسانم ر انداع یارس یر

 رلاعد هدارس . یدبا نا كنىرەشلو یسەصوو هربشره كروطارعا هراداو

 .یدروشوروکرثا ندتموکح ٌءرادا «روبنوقوا رابهلا ءروسلوتوط رازیهرب «روبلیدیا

 هعتمااتداع هراس هتسباینارظان راووطهرب «ماوقا نانولو هدنسهرادارز كغلروطارعا

  ود و هب هک یدشم رد هللروص وا یو زودو هت «یرهشل و .یدروسلساص نر

 كنرهشلو . یدا هدنماقم دوجو رب زرسناح هدایز ندقلوا روطارعا سوز

 و قمروطوا لصن ؛یکحهلسک لصان كنهسلا :رابش ییدنهرکوا هسو زودو هت
 هلنروص هل هروک هل و هنامز « ینجالسای نوجما كمهلوک «یحهلک مزال كمور
 یتارم هیبرت زرط وب . یدنرابع ندرابش یک کجهدیا باجما قلوا دیدشو میاح

 نوه نولو « ردتقم ربع هم وکیح هرادا سو زودو هت 6 شمربتک هادف لاحرد

 . یدشقار هنلأ كناسیرخ .مداخ ندنسامدنایو كنرهشلو یتموکحو



 یوم حجرات ۹۸

 هنسیدنک یک ینیدلوا دوج وم بابسا ماطر, نوجما یسمیبالاق یاب كتنطلس یانب
 طا رشوب طقف .یدر ويم ولو نمشدر چھن ورو هن و هدهدنجا ماوفا ندا الیتسا

 هرلهچراپ قوج رب یغلروطارعا سنازبب « شما لوح شاوای شاوای هرخ الا
 ۰ یدشماغوا هطاطحا هدرصع یجن رب نوا | رک وص ندقدلرآ

 بیعهدیلامش برغ «یدیا طاح هللا یره هوط الاش هدایوروا یغاروطاریعا سنازیب

 E نالوا قالم هنب رار ېن ) اواص ) و (ان رد) قرابالشاب ندنرانعآ (وراطاق) ندنفلروطارعا

 . یدعب ا" هسن ازبب "الماک یبلورصم هداش رفا ؟ه روس هلا لوطا ST یدل هلا طخ

 هصاخ قرش .یدشلرا ه(راووطهر الود هفهر) ءهنغلنادناموق فا كونو کا «قلروطاربء|

 قرش :هدرانا ۰ یدروندا هرادا کلش رطب ش) و ءروس روطوا هد(هبنطنطسق) ینادناموق

 روس روطوا هد(كنالس) هدیلادناموفهصاخ (ایرلبا) .یدیا ایک ارتو تن و یوطا ه رصم

 ند راقلس وة ( انودک ام )و (ابجاد) هدرلقلس وة .یدروب دنا هرادا یغلس وة مس او

 لاو لقتسم رر ادا < هرزوا قمالوا ناخ یی رکسع تح الص «رانادناموق و .یدنرابع

 نت اپ كنلروطا ریعا .یدروولوا هرادا ندنف رط (رکب و) روا رلقلس ودق مسو «رلیدیآ هدنمأتم

 6 ما رهش) رب هدرهش .یدراو تالنکشت هقشاب نوتیس) هسا هد (هنطنطسق) ندا لکشت

 .یدرو ولو (ینروا سوتکهف هرب
 كناروطاریعا ءرولوا لخاد هدرارابراب ه ودرا 3 یدا ۲۰۰۰۰ یدوحوم تن ودرا

 یرلاعاود رصهو هکفلس ءسوطابراق هزکدهرق .یدرولوروک یراقلراراب هدایز ك هدنسهعفادم

 .یدریلب ر دنول و ولف رب قافواصوصخم هس رهن هن وط هدر و «یافس هیلق هاب | ونف ترد هلمات

 راروطاریغا نالوا ؟ اح هنفلروطاریعا سنازب هدرصع جنشب ی
۳ 

 .هسمک مورح نددادعتساو تىلباق هحهرادا و دوه «نود هحاک یر

 سنار هد راشاب زکسنوایدنوا .یدیایر ندرار وطارسع اون هد سو داقرآ .ید را

 ۳ یدبرابع نداونع ۳ زکلای یغلرادمکح كر وطار و ندا سولح هم

 یرارابراب نوما قلا ماقتا ندروطارسا نهفور یرظان راووطهرپ هدننامز

 هد(هشططس9) ندنف رط ساناغ یلارنح طوع رسا قبوشت هم و هغلروطارع |

 «بورطوا ۲ یدشلوا یراج یذ وف كي ور طواندن رام داخ یا رسا رکو صندک دادیا لق

 ردا باغی اش هيام رس «شماخای هد رلتعنص یلمس كاهلىتقو .یدمدآ رب یداع اا

 ااو ا ا أ تاب ء شلوغوق ندنناب كسرایدنفا زا
 وا «راقاض یسودافرآ ندف رطرب بورطوا .یدشملا تبشت هسئاسد و لبح یک

 قیوشتهنیلع وقیلیتسیاق رفآ ندفرطرکید «هدهرصییدریدناک | هلراوشوقو رلذوب
 0 اک ٠2 صد وو ی ینیدلوا لئانهن-هنر لوسنوق تیاهن .یدششارب هدنجما الغو طحف یابلاتیا «شعا



 NY سويىلقارەھ < سون اینبتسوژ « یغاروطارپعا سنازبب

 نوجما كنا یلام نانولو  هدنتلا یرثأت كاینانو كقرش . یدقو موزا الصا
 زاربا یترطف كلبنانود نوجا نیمأت یتسابس وب رایلسنازب . یدیا یفاک ةدایز عه
 ىدا حجر هش سه یتجا م ههسسدو لبح « راشما

 ۔وقسكنغلروطارعا امور .ىدشما مامضناهدرصانع راس اهد هبابساوب طقف

 ییارس كسوناینیتسوژ هد(هینیطنطسق)

 « راروسدبا زارا تمرح رب ید هنلاروطارعا سنازپ رارابزاب کو تن

 هدننامز سوزودو هت اهد .یدراروبلیا دع یراثراو كتخاروطاربعا امور یرانا
 ثح ندنفراوخ «تیاهن» : نامز ییدلک هب( هبنیطتطسق ) خراناطا یلارق طوغ

 ؛شعد «!مدلسالواقفوم هکمروک یرهش كو و مکیدلکید هلتربح لاک یغیدنولوا
 نار دلاق لأ یشراق | .ردیدوعم كسزو ر روطارما .قو همش» :ارک وص و

 « یراسنر ژنهوورهم «یرانارق قنارف هدمب . ىدا «رولوا شعاوحم ی فوت

 كناباب « سحو .یدزاشلوا عا هن راروطارعا سنازب هلس یرالارق دوعرو

 دوست د هبلعءاس یا ماود ردو هنامز کیدردیک جات هب الراش

 مشعو ؛یدشمالوا رادیاب قدالوا فداصت فلع) رب كع)اط ینلروطارعا قرش

 ۹۷ + دلج «یومع رات «قیفر دجا



 یوم خرا ۹۹

 . یدشلآ یتاونع (ینلروطاریعا سناذی) اي و (یفاروطاریعاموز) یناروطارپعا
 هدوحو یسلم سح كنلاها ینسهبلخاد هطبار كنغلروطارسعا قرش

 ولرد كس یالخا كتنلاها نانولو هدرلرهش لو وو هدنخ اباعقاو :یدد ورق

 لاها قوح رب نایاشای هدرلرهش قافواو هدرایوک طقف .یدشلوا رادهماش هلعامز

 «راروس ربتک هلاح رب رادلوصح یرلالرات «رارویشبلاج ځرتسمو نک اسرانوب «هکیدراو

 هی دناتباقراتداعهدرودون :ینراحشمور «هک هدهج ردوا یتح .یدرلر وسر دتا ر یعانص

 رلهدنآ یرلکدتسا لامعا هلتعنصو تفارظ كراملسنازب .یدشلک هبهجرد رب كحجهبم

 ۳۱۱ تا كاا امام یر ھر کف هوس تن راپدتک"
 و .یدشمالاق روصحم هد کایناتو فرصیناروطارسعا سنازیب هقشاب ندنوب

 هداتتعارظن قرع رب زکلاب راهسمیک نالآ هنیرللآ یتاردقم كفلروطارپما كوبوب
 ,یدراشلوا قفوم هشت هدیرارصنع زاس نالوا لخاد هفلروطاریعا < راشمالآ
 یلکسکوو تشافكنتندم «یربثآتو ذوف كتنانعنع هررصنع و نوو «سناروب

 .هحهب «یراراحام « یراراغلب یراوالسا هلتروصو رایلسازب .یدشلوا اح هلا

 0 ,یدرایشمردنولو هدنتل | تک احیراب عویرلکروت «یرلشرا «یرارزح «یرلک+ب

 .یرلت وقیرلکدتناشاف «راشمریدتبا كارتشا هنیراتکرح یدنک یرلموق و اینک ا
 فعض راحود یرصنع نانو هداشنا و اعفاو . یدرلشلا یالت هلرا صنع کیو

 هلرادنجا قوح رب یسوددا سنازب . یدشلاق قاب یتبندم نانو طقف ؛یدشملوا

 .دومص ,ردق هنيا رع قلروطاربما یتح « قلرومأم «قللارنج رايبنجا وب «شلوط
 ندسنج فاتع» نوجا یناروطارم ٤۱ سنازب «وبمار ندبس و هتشيا .یدراشعا

 . ردشم د الکترو یینص ندا هرادا ندر یتلم و

 طقف ا نیم هدکل رکسع و تسایس اعقاو یراروطاریعا سنازی
 یطسو نورو .یدراشمرتسوک اک ذ ۳ قالراب تکی رز ک یعفانم ك ةلروطارعا

 . هقلطم ٌءرادارب یوم یعی (لسرهوننوا یشرانوم) یراروطاریعا برغ هدنماکنه
 هلعفندءوق یرکف وب یراروطارعا قرش هدهرص یرافدلوا لوغشم هلبا یسیسأت
 هرزواقلوایتتسم سولانتسوز .یدراشمه ا فرص توقف هدوهب نوحا كم ربتک

 یناروطاربیا سناذیب هک یدراشیا لصاح نبقب لع یرلروطاریا قرش نوتوب
 کما حتف یر نوحما قار وطار و هبلع ءانب ؛ یدیا یناروطاربعا مور رب



 ۹ سوسلقارهه «سون ادنتسوژ «یفلر وطاریع| سن ازب

 طقف .یدرویلمالو المر نیما هنیرلیدنک هد(جیلخ «سارهکوسیرخ) هدرلیک ناک ندکلام
 قبدم امور :یددوجوم داحاو تابح رصنعر هتشاب ندا ن ساق كنغلر وطاربعا امور

 ندذوف و قرش طقف . یدشمردنولو هدنتلآ یذوف نیتال "الماک ی رلتلابا برع اعقاو

 هدایز لا هدقرت «شلاق هدازآ المک
 امور هتشيا . یدشلا قر كابناتو

 كلينانوب وب ساق كنفلروطارپعا قرش
 یدرودنا نبمات

 كیبنابرنو یفلروطام ما یر
 كتغلروطاریعا قرش « كلمانو

 -اآ بوروآ ناولو هدنتلآ یتکاح

 یرلکلمددعتمو میسج كنلوط

 لیکشت هطبار رب یمیمص هدننیب
 لنا رللاع یمسر . یدروسدیا

 و راکفا «ناسل هدرافنص كسک و

 یتقح داحا رب هلیراتعا قالخا

 كاكنیل اها یک کیدربتک هدوجو
 ناتو درد هش را هقبط یاش

 .دمناو .یدرویلیا ذوق یتددم

 ر یی ەدنسەرادا كرالامور «یس
 ناتنزخ ید ور

 ا ابو هلع هدو همزا ید

 .یدشل ا راثشا هدنسههاس كلس

 كليننوب هد ینا روطارپقرشاذک

 (نیوزودومه) اە راب و اعقاو . یدشلوا عبات ور

 هتنرایدنک هلسرا روطاربعا یتح « رویلیدبا تقعت یمساص امور هدقلروطاربعا

 اهد قلروطارعا و هدتقشح طقف ؛ یدراروسرو یاونع (یروطارعا امور)

 «شلآ ندکلیانو یوق نولو هکنوح . یدبا یانو اراتعا ندو ا

 قرش ندسسو . ىدا لیکححشت ( قلسوودوروا ) ینسسد روت سد



 یعومع جرات ۹٤

 یارحا هن رزوآ ابوروا نہال « شمال اق هد رکن و زکلاب قح .یدشلا ماود ردق هت اهن یطسو

 قرش .یدشلوا كلام هدهنراحم و تعادصرب قرتم «هتدم ر قالراب هدهحرد كج هدىآ دوش
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 یسهفارغج تعض و كغلروطاربعأ 6 تار رم ندا بم 3 ینساش هل ر وص وش كنغلر وطارعا

 (هدنسیمهداقآ جرات د ردام)

 .اراروق ندسارخ و ضارتنا یموکح رب دارلغاط لسلستم « كرر نوزوا . یدو

 وسا یرادیک ناقلاب و هنوط نالوا منام هنسالتسا رابراب هکنوح .یدیا یعیبط یفجهیم

 یعیبطاو ساق كنغلروطامعاقرش هیلعءان .یدشمامالوا منام الصا هنتاجاهم كراونیف هلا

 ارعا ؛ رهئو .یدزناح یطنارش یئتسم هلل رابتعا هنفارغح تعضو رهش ییدلبا داتا ت اپ

 نوصم ندرلص رعت یر۶ و یر ۰ روس ر دشل رب هنب رکی دکب یماسشا نو و كلروط

 نو و یک یکیدروک ینتمدخ وزتنآ رب هدننډ تک هلا قرش هقشاب ندنوب .یدرو ولو



ه «سواانتسوژ «ییلروطاریعا سلازم
 سوساقفا ر ه

( ۳۹۰ - ۱۷۱۷ ) 

 هنماتخ كنلاع امور یسا یافو كسو زودو هت

 ي الأو .یدشلا فداصت

 تپ . یدشلدیا لوبق هرزوا قلوا نرد رب یمسر ندنفرط تموکح «شلک بلاق
 هند ندر یداع < مورح لک ندنسهسانس و همسر تسهام هسا كالتسرب

 هدهعطق تروص قترا یاسا ه کیا كخاروطاربعا هلصوصخ . یدشلا لزتت

 ؛ یدقل روطاربعا رب دوجو كب قرالوا یرظن یناروطاریعا امور .یدشعا ناعآ

 یسالبتبسا كرارابراب . یدلکد یعاجا بولوا یسایس زکلای قلدوج و كي و طقف
 كعارادمکح هسقوب ؛یدیا یرادا میسقترب یماسقنا هلتروصوش كتموکح ندنزوب
 هدنجراخ ناکما هدیمألواولرد هقشابكنو ًاناذ .یدژامانولوا دع یسساس ماسشا

 مسق و . یدراو قلروطاریعا ر طقف « رادمعح ییا هدقلروطاربعا . یدیا

 بصن روطارعا ییاوتانس نامزوا . یدشمالغاب 1راتعا ندن هنس ۲۳۷ یرادا

 یفادوطام ما .برعو سرس

 طقف .یدشلدیا نیت ههرادا روما یرکید «ههببرح روما یر ندرلنو « شا

 نامزوا«شملوا عطقنم طق هطبار ا رار وطاریعا هدنرخاوا رصع یح درد

 .یدشلا هارا امس ر هقشاب باسشک| تهامر هقشاب قلروطارعا یا ه
 یغاروطاریعا برع ارکوص ندقدلربآ هن رلقلروطارعا برو فرش یغاروطاربعا امور

 طقف ۰ شلرتآ هنراقللارق نمرج قرهیمانایاط هننراهرض كرااليتسا یلاوتم «كرلتوق یجراخ

 نورف كرهرتسوک یول هحفص طاطحا و تکو ش بقاعتم یر رب یناروطارعا قرش هداتنا رو







 یوم خیرات ۶

 .یدشنلوا تاجا لارق دو دلا ینیدلوادوجوم راسنر هقشاب ندننادناخ ژنهلوراق

 .یدشمرو ماتخاةوم هغللارق یلرا ندیاماود یر, ندننامز نهپ هصیق باخت اوب
 . یدراروشسا كمرو هللا باعا یجات قللارق راکوو زعا ردبا تافو لارق

 ىلارق جات (۸۹۸) ًارابتعا ندنتافو دو . ىدشم لا ماود ردق رصع رب لاح وب

 ا نددون الا ید لافتا هر هل اع ر وا E ر ردق هنسهنس ۷

 وح ییلارق ذوف «لوصا و . یدشلوا لارق لم هس وللراش ندرابژتهلوراق

 یتح . یدرارولوا نوني ندشالدمت ناداخ و راتوف نوجا ييدايا

 هعفد کیا ییلارق جات «غوهنالوا زناس یاونع (لو و) «ینکی دو ندراتوف

 یضارا قوح ر هغوه لباقم اکو هسیا رابژت هلوراق .یدشمریوهننادناخ ژن هلوراق

 كوص لا ندرلیژن هلوراق هک هدهحرد وا 4 یا هده رلرهش نکنز كيو

 یتیدالاق لب شاطرب قجهنایاط ینشابهنسیدنک قترآ یول ینشپ نالوا زادمکح

 .یدشمللا تافو دلوالب هدنسهنس ٩۸۷ تیا «شمهل وس

 فاخر قرهنالبوط هد(نویول) راتنوق هلیاراسومقسپ هنیرزوا ییافو كنو
 هدوا دراو سرب ر ا ندنناداخ ژتهلوراق , ید شل ها |

 الماک قترا رلیژن هلوراق طقف .یدیا نهررولود لراش یسهجومع كنيیول یندب
 كاراش ندسس و . یدنمهللدیا دما یئر ندنادیاخ و نوجا یراقدلوا وج

 « شلدياباعا لارق تهباق غوه ىلغوا كوه « شلدیا رظن فرص ندنباا

 . ید سولح هلاعر یی هم هستارف هلئروص ون

 : رد رمام

 ه سب وال دوست یخ را كرلب ون هلوراق را رهرو غینوک نراو لهئرام لاش 3 غیز ارب

 س الح یوم رات هومارو سزوال بس قالدم م ران ارو «ومار بس یخ ران هسنارف

 . قددم جرات هسنارف «وزک س O م رات «هلام



 ۸۹ یضارقلاكرليژن هلوراق

 یکی راقدلوا عبات هتنوق یلاها .ید لآ هللا یسهاج یرانآ ایو ررور هجراپ

 < راردبا تمرح هتنوق یلاها . یدرونلو طو ص هب یلاها هلا هلواقم رب هدتنوق

 . یدرلرولوا ماق هنماقم ییبات كن آ

 سک ره.یدشلالیدبت یهعانجا تاسه تالکشت و هلا نامزروم هتشا

 فااظو و یر ات :یدشعا اک بتا هلبیلس ا داع علا هير رب

 هننالکشت ( كلك هرد ( هل ر وصون « شلدا دی دح و نت هلا هلواقم یسهلباقتم

 . قدشلوووق ساسا

 لاو .یدشمالاق تموکح وترا .یدشلوا رحم هیثرانآ رب یلاح و كعللارف
 یاب ا تلسرودنالراش اعقاو .یدروسدبا تفوکح یارجا اظف ۷

 زارومنهس ندبا هرادا ندالاب یسیدنک هدلاح تقیقح طقف .یدشمامراقح ندننهذ

 هدایز ندقلوا ( هع) راکهدنتعم . یدلکد یش رب هقشاب ندرومنهس رب هدنجا

 كرلناو هلسوزرا رنو لارق .یدرانالوا ( قداصرغ ) ایو ( قداص ) هتسیدنک

 ۱ .یدردا تم کج ٌءرادا روت تقوی

 با رلاحریتتسم «لارق . یدلکد دوجوم هیلم ٌموق رب هدنتلآ هراداو مظتنم
 ول IE هد ینورو یلام هلصوصخ . یدریلسهدنآ قیوشت کما مدراپ هلن ی

 یتیهام کسا . یدشلک هللاح رادنقا رب مهم قللارق یسوضوط اهد .یدشمنک
MSیدشمهمهدیا باسشک ۱ تسهام رب چسه هدیب «شعا عياض . 

 یراکدتا باغ هدنماکنهیسالنتسا نامرون كلرلبژت هلو راق

 ییدرتسوک یشراق هراراکالبتسا «هللاع رب یکی یذوفناه
 < هدنلحاس (راوو) یمدا مهمالا كنناعوب .یدشما هدلآ امام هلتناتمو تراسج

 بصن, قود یرهور «ووشول لراش .یدبا رور یلتوق نالوا كلام هکالما مسج

 زهور :ایدتعا زام هب هعف اده ی رلالفس مىق تكرار (راوول)و (نس) كرد

 فات هلا قوا نامرونرت 2 رهور .یدشماسک مصخ ر كوو یشراق هرلنامرو

 رانامرون هدنسهنس ۸۸۵ ۰ یدروسولو یتوق سراب (دو) یلغوا نامز یتیدلوا

 ندحراخ . یی رو ۵ تراتسج 1 كوو دون نامر یرلکدتاهرصام یتداب

 نذکدلیا لاک | ینسهفظو « شمع بورا یطخ هرصاح نوا قلا دادم

 «هحنلاق لحنمینالارق هسنارف هد ۸۸۷ ۰ یدشلوا قفوم کنگ هل ارکوص

 ارقا كرم مند وراق



 یوم خیرات ۸۸

 هلرهدیا نیم هروینهس لوا ندتعاطا هلارق .یدرولوا ما هنماقم یسهعبت رب ادام
 قنا هلارق . یدزلدبا نیم رب چیه نوجا تعاطا هلارق « ریلیدیا تعاطا

 هورضوطندبضوط هنیرزوا یسهعبت كلارق .یدریلیدیا تعاطا هلبثلالد هلروسنهس
 یشراق هنالدست و ووشول لراش . یدشمقلاق ندهتروا ًالماک قترآ یذوفت نالوا
 هتیرایدنک ین لاها نالاق هدقحا هدعب «شعا هدعاسم قرهسالوا قفوم هغمروط

 . یدشلا روح كما باا روینهس ررب

 كلارق ردق ینبدلوا نکع هدراقودو راتنوق «یرارومأم كلارق هدنامز ناع
 قللارققافوا رر یراقلاقود هللا راقلتنوق ناولو هدنرلهرادا «قلوتروق ندنذوفت
 قرای راترومأم هدننامز ووشول لراش اهد رلنون .یدرارومتسیا كمربتک هللاح
 .یدرلش انیمأت یتسما لاقتناهدالوانداباب كغاتوق «راشلوا قفوم هذعوق هلکشرب
 مور ندنذوفن نوتو نوجا ییدمهدبا لزع یرارومأم «لارق نامز وا

 . یدرونولو شا ًاظرل زکلاب كرلقود هلراتتوق لارق هبفام عم یدشلوا

 هلنروص وب .یدروبلوا شما عیدوت هرلنوا ینسهدادازکلای كراکلم وب ایوک لارق

 هدهنالآ « (عوبتم) هدرادمکحنریوتماعز «روینید (تماعز) هبیضارا نانولوا كرت

 ۱ . یدرولیررو یا (عیا)

 هدننع تقادص « كجهدیا تمرح هلارق لیاقم هتماعز وب قود یو تنوق

 اشا هدیتسهةمطو اک ا ده «ثل رکسعهدودرا هقشاب ندنو . یدقجانولو

 . یدکچهلدا افا هسردیا وزرا نامز هن لارق راهفطو وب الثم . یدکجهلیا
 تک رج | رظن ه هلواقم یرلکدتسادقع راد هصوصخ و هلا لارق راقود ايو راتنوق

 بلط یتنما تمدخ هدودرا ندنفود اسایماش هنس يه لا زف الثم .یدرلکح هدیا

 تدم و « كجهديا تمدخ نامزر ناعم هدودرا قود ايناهاش نامز ییدلیا

 تولنکح هنتکلع « هسلوا هلس هدنساتروا كرفس یتح « زالو رولوب ماتخ

 ِ . یدکجهدک
 یرلکر و«راقاب هتلادع «ردیا ینلنادناموقودرا هدنلخادیتماعز یدنک تنوق

 . یدرونولو هدنسهاثم یلارق كنفلتنوق یدنک یسوغوط اهد . یدرلیا لیصح

 وزن تح و دما ا ه ما :برح نالعا یک لارف قسط هدتنوق
 نک 0 6 یا راو راهمنک یو  هاقتام لتنوق



 ۸۷ یضارشناككرلب ون هلوراق

 هععامجا تأنه یاجو فعض و كرالارف . دما حل هلا هجو نع

 كنناد اخ ژنهلوراق هدهحش و «ه هنس امس تالوحم مهم تباغ « هلی دعآ كنتالىكشت

 . یدشملوا بس هللدس

 ین راتکلم نوحا ی رلکدمهدیا هعو ادم همش ال E الارق هدرود و

 هعۋأ دم یندنک سک سه .یدراشعا دع هفطو هنس رکا ناک يعا هعفادم

 راهاکودرا مکحتسمنانولوا ريحت ( ۱ل!هتساق ) «شمالپوط رکسع رادقم رب نوجما

  ela 1اب ۳/7

 یساضما كکینامرج ولو
 ) ر ىميسسيارەس ىجوودولوه 1 یمود مونغیس )

 وه راراکتمدخ «هنسهل اعكسرابحاص كالما رلماکحتسا و .یدشمالشاب کلا اشنا

 ..یدشهالشاب هغلوط هلراهعلق کلم هللروص و .یدرونولوا صیصخ هنشازخ

 «رار وسسهدیا هعف ادم ی رایدنک. هسراشاب زکلاب هسا یرابحاص كالما قافوا

 ؛یدراروصهدوس ین رلالرات نوحما یراقدقروق ندامغب هدراهتطنم ضمب راولیوک
 ییرایدنک ندنرابحاصكالما ویو «رارنالپوط هبفارطاكرهملق هدرانا ندسس و

 ءا . یدرونولوا ربعت ( (ثمرک ههیاح) هلاحو .یدراردیا احر ین رلعا هبا

 یا كنسماح هشمک رب نرک "هتل | هیاخ .یدرلیدنا شخ لباقم هنادهعت ضعب

 « كملا تمدخ كرهروس ینحالرات كركو هلحالس كرك اک ۱ «كما تعاطا هنیرا

 . یدفلکم هلمسهفطو قلاق قداص اباد

 كنیماح نانلوا بیعت (روینهس) هسمیک نریک هنتلا هيام هلتروص وب هتشيا "



 یوم خیرات ۸٦

 هناحاوس نور نوتوب ردق هب( ابسنالاو ) «راشمع یزاغوب (قراطلالبج) هدعب
 ا غ را ہک (سلهد « سعاد) و (سنهسآ ) «(هربماق) هدلامش .یدراشلا البتسا

 9 قو راعفلر هتسطا (لهساووا) هدنداوح (نآ ور) ارکوص ندک دابا

 . یدراشلا تکرح هنیرژوا ه(سراب) هعفد ترد هدنجما

 ۔هدا صالخ یندنک هلا هراپ یرهش سراپ هدنضرعت چوا كلبا كرانامرون
 توق هللا نهلسوغ سوبقس, یرهش سراپ هدنسهعفد یجاجوا طقف . یدشملس

 ساب . یدشع ولو هدنامفادم هاروسج یشزاق هرانامرو هدنسهیاس قربغ كدي

 .یدروینولود شمشارب نامرونهدایزندکم یعرکی هنیصنم (نس))هسیا ارکوصهنسشپ
 یمالفس مسق كنيره (نس) «شع] طب ی(نآ ور) نوالور یاادناموق كرلنامرون
 لراش یتح .یدشلوا اچ کلا نوتو ردقهسراوج (موص) ند(نهتناطوق) هلا

 هنسیدنک «شعا اطعا هن وللور "الماک ی یلاوحوب لیمهسول لراش یوروطلو وشول

 -رش قیاط عوبتم یلارف هسنارف « كما لوق یفلنایتسرخ رار هلساونع قود
 الم ر نالو عوقو هد( امر و رهلف نس ) نوالور .یدشمر و هدی زيف هلط

 . یدشلا لوبق MS یطلارش و هدناق

 .رون . یدشمکح هعاخ امام هنسالبتسا كرانامرون یسهدهاعم (رهق نس)

 (ایدنامرون) هیلاوح و « راشمشلرب هیضارا نلیریو ندنفرط نوللور «رانام

 ینسهععق رب قرم لا كنهسنارف هدنحما نامز زا . ءایدنامرو . یدراشمر و ینما

 و ماظن هرکی یا س هنارهام تیاف هدارو نوللور .یدشلا لکشت

 ینلناتسرخ رانامرون .یدشللا تیاعر هلماع هدهتلادع یک ییلبا نسساتیماظتا
 لا طو اکرم نامز نزل .«.رلتتعا لوق
 ءوا « یبراهناراکتٌآرجرکف «ینرهیلصا عیابط ارکوص ندقدشالزسنارف رانامرون
 .یدرلشلا هظفاح اباد ین راقوذ یهدکعا رفس ردق ءراقاز

 :یدشمهملهحش هلرامشلرب هبهنارف زکلا ینالتسا ككرانامروت
 فعض اعاد هدنکرح  یثراق هرانامرون رارادمکح :بوسنم هننادناخ زن هلوراق

 -ادناخ زن هلو راق الثم . یدراشمرتسوک یرثا تناج هدايژنک | و ءقازسدادعتسا و

 رون نامز ییدلدب اهرصاحم سراب قرالوا همفدكلباهدنسهنس۸66 ووشول لراش ندنن

 هدلراشیربا یلغواكقينامرجول یول هد٩۸۸۸ «شمهتسیاقلوتروق هلاهراپ ندرانام



 No یفارقناكرلب ون هلوراق

 هرتلکننا .یدرلشمهعا موه «هسنارف ها لفرح .یدروسدا مامضنا کوب هدكاب رسرسدوج

 ۰ یدرلشمهلب رلبا ردق هنن رالحاس زکد هرف قیح ءرلشع | ضرع هده ه سورو

 هدنج اراک هدنغانوزوا هرتم شب نک ءزسهتشروک ,یدنا یچیک رهام تباق رلنامرو

 نزودنوک .یدرکسعرب لمکم لا هدهرق «یدراردا تمواقمهن را هنر وف نونو كنم زک د لامش

 كرادت ندرلهبصق « راردبا موجه هراهبصق راوج نیلهجیک « رلرینالقاص هنسهشوک رب كلحاس
 ران امرو هل ر وص 2 و یدرارربتک هدوحو یسهعطق یراوس ۳ لاحرد هل را رک ر اب یرلکدتا

 كنيلاها یرلشیدنا موم هربندرب كرانامروت . یدراردبا ارجا I ےسج هرهفاسم قازوا

 < قرهفاب فرط ره رلن امر و ۱ یدرتقآر مور ندهعفادم یرلنا « رارق یقتمواتم ٌةوق

 رلتمینغ کی ۰ رارنود هنیرلیک هرکوص « رارپشالوط قرایوص
 وق هنرامصخ . یدرربناللو ورغوط هراقازوا نوجما قمارآ

 ین رلقدالوا ییتوق هدهجرد كجهدبا هبلغ كردنا لامعتسا هبربج

 9 یدراردىا تمجارص هبه رح لبح نامز یراکدتنآ سح

 ندنررهش ایلاتا منیتساه ندرلنادناموف روهشم كا كرنا

 هلیشال یسویقسب كرهش طقف « روبتسیا كعا ضرعت ه(اول)

 ۳ . تیام ۰ یدرویمالوا قفوم اکو نوچما ینیدنولو هدهعفادم

 قوزوب گاقیرهدلیش ی تان ریدنک هیلعءانب «ینیکیدلوا گی راست یراشادقرا گننیتساه
 (ردشع ولوب هدن را زعهدنسهنس ۱۱۳ ) 1 نور هلردبا ناس ینفیدن ولون شا 11 فان اش ولوا

 ¢ شر هدعاسم هنساع ولوا ارحا اا م هزانح سوقسا .یدرلشمهتسا هدعاسم هننفد

 هادم هدنلآ جییلق قرار دلاق یتغاىق فا وات غنیتساه زاعوق روئوق هنکوا كار توبات

 قراراقبح هادم .یرلحالس یراقدالقاص _هنتلآ كن راهسیلا هدیرلشادقرا  ؛ شمقیچ

 .یدرلشلا ۳۹ و بارخ ی رمش ءراشنښک هدف «هد یس وة ساپ

 هلا مانغ یرلق دل[ ندرلارو ۰ رردبا الہتسا هکلاع ضعب هل ر وص رلن امرو هتشا

 .یدراردىا اشنا رلهاکودرا مکحتسم هداروا «رارود هنن ر تک م

 ۱ حر ی هسنا و هدایز لا N ۹ لسا و راتامرو ِ 8 ۰

 »اس Toa رداع ہود ہد ارف
 «غوربد ول داسهز « یرب ندرانامروت یتح . یدراروسدا ۱ ت

 یرلکدمهدیا هعقادم كتنسلاها قافر وق «رادلوصح و" لزټک تا نوحا هسا رف

 یزارهم دور زو راو ول «نس قارآ .یدروسد «تکاع ر كلام هسازخ قوح رب

 -رون . یدروسدبا لیکشت راولو ررب نوجما یراملبهدیا دوف هلخاد كرانامروب
 ندنسضارا هسا ارق هد ۳ «رلشعا اما ی رهش ) ناو ( د۸4 | الوا رلئام

 : یدراشمالاق یلاخ ندضرعت «هسنارف ردق هصحنلیرو .هنن زا یمسق لب

 هت رهش(نرهووا) ؛لردنا امغت ی رارهش (نآ هلروا) و (تنان) هدننهض وح (راوول .

 یدرلشعا امغب ی(زول وط) و (ودرو) هدهدنسهض وح (نوراغ) ءرلشم هل رلپا ردق



 یوم جرات ۸

 هماسقا نوتتسب هدنن قللارق کیاو هدنجما هنس یللا یفللارق دلرهطول ارکوص اهد

 (یژنسراطول)و(لرا )و (ابنوغرون)«(ایلاتیا)هدنراغاطبل | «قالارقوب .یدشماشوا
 .یدشلا ینمان (نهررول) هرخ الاب هدینللارق (یژنراطول) .یدشلرا هسراقللارق

 رلن و .یدشعا رثأتمكب یتفنص نابهر یساماغوا هماسقنا هلروص وش كنلروطاریا

 9 هکلصن كىلا قان ابتسرخ هکن وچ ۰ یدیا یمایس لما را ادا یداحا امور یا نوجا

 قعولو روطاربعا رب « یسامسح سیررب هدكنلروطارع | «هسادوجوم بایرب ءیساحورسر

 یهدلاموش هتناربئ ات و كنفنص نابهر «سورولف یرقاید یساسیلک (نوبل) .یدردنا باما

 «یدروسدآ یی ات قاروطاریعا ر لزوک هدنتلآ جاترب قالراپ» :یدشلوا ناجر هلسهموظنم

 قرالواضارقنا نیهریدمشقا روطاریع | كوب و وب .یدراوموق ر زکلایو «رادمکحرب زکلابرلن امزوا

 ارعا و نالوا دحتم هجرد كوص هلبتفو . یدتا باغ هد نما قاروطاریعا «هدنسهعشعش

 هنر رالارق .راو رالارق قافوا یدمش هنر لارق ۰ یدلرآ ه هح راپ چوا یدمش قلروط

 تموکح هرونوشود ییتعفنم یدک نک . یدلدو وا یوم هافر .دوحومرهچراب قرفتم

 «.رر ویلیصراص یاسفا نونو ۰ ریل راچ لاحرد هحنل وکو د یسوطنج .ردییک راودرب ات داع

 تهار « کل نلک هلوصح ارکوص ندنماسشا كغلروطاریا 1
 و 2 ۰ یسدمءنسا زااب

iو راوی د یادمش .یدبآ هدلاحرب شهدم هدندننط كسور ولو ۱ ۳:  

 ماسه ا وب هدهسارف .یدقحالوا هح راب هحراب «كح هک وح نوتس یسهحرای چوا

 هدنسهحرد یعاسقا نلک هدوهظ هلسالتسا رابراب كنغلروطاریعا امور سا قبط
 ضورعمهنسالمتسا زابراپ ندنفرط سه ناه كسدودح «هسنارف . یدشلک هعوقو

 ۱ ze یدروبنولو

 قرع « (رلهج) ند( اسهو ) هصاخاب و یاوقا والسا هی(اینامرج) هدقرش
 هلب آران وه نشهلر هدنسهض وح هن وط «راراحام .یدروس دنا موج (راراحام) ندرفصا

 : اتنایماش ۱ 14 نەررول ( هد رصع یع وا موق ن و سچ 3 .یدبا E راراوا

 نداش رفا هدیونح . یدشمهل رلبا ردق هن راف رط (قودغن ال) و (سااوور) یتح

 .روسدباجاراتیتسلاوح سناوور, و ایلاسا «ینلحاس دلیقس زن نونو هدراب ع ناک

 (هتیزفارف) هدارو « راشمشلرپ هلحم نایئد (یسهش راسرغم) موبلا رلتو . یدرل

 ههسارف هدندنتهج یسالطا طرح و شنام « هدغ .یدرلشعا اشنا یتسهعلق

 .یدراشعا موش رانامروت «راراکر لالمتسا شهدم اهد

 نالوا ندنسنح نمرح .یدرار ويل ندنسهر زج هبش ایوان دن اقسا هلا هقراعاد ران امر و

 كن راثاشد هبال تساود 4 لن امروت «یدروس دا هظفاحم ین"اداع نمرح هلینیع «موق راک البتسا و

 ۔وم هدن رلتعبط هص الاب .یدبا یسالوا هدایز كن راترورضو رقف «قوح كنم راسوفآ «یبس هناک,



 ۸۳ یضارقنا كرلب ون هلوراق

 دا مض هدا رهطول هللا لراش یغوا ناغوط ندتدوز یتکلام

 (هناطنوف ) نلک هعوقو هدنسهرآ لراشو یل هلا رهطول ارکوص هنس نوا
 هلا لراشهترژوا كلوب .یدشلوابولفم رهطول ( ۸4۱ ) ارکوص ندنسهرام
 «(نودرو ) تیاهن . یدراشا دقع قافتا رب كردیا نامر هد(غدو زارتسا) ینول
 یسهدهاعم (نودرو)ارکوصندکدلدیا ارجا تارک اذمییخرب هد(چم)و (جنلبوق)

 )ngodef mınna mdurbhef xpanef folhef’ .)۸٤۳ یدشلدیا دقع

 ındunfe” bedhero ی. forrhefs هجنیجوم هوم وا
 moda ge 6م defe سل marger -اونع روطارپعا راهطول

 geuuza مکمل furgbre (یاردل ری...( ) ۰ قجالق هم
 -Aan mınan bruodber یو دم relreu ی هدنلحاسغاص كنب رهن

 nan bruber {eal هتک ucha zer mugêfo بارش » هلا یضارا

 mıaduo. 1n كنم Labherenannohern gg . لوص «نوصا یرادت

 مچ nege ange: themınan uullon uno ( سنایام ) هدنلحاس

 ctf cadben uuerhen ۰ ولو تحاص هده رش

 اسامرج ) هلروص

 یر ؛ یدیا راو یتا ییا كرهطول هدلاح وش . ,یدکحهدبا لکشتی(ینللارق

 هظفاع یتاونع قلروطاربعا « رهطول .یدبا (امور) یرکید « ( لەباشالسقە )

 لراش . یدقجهام ولو اح کا ره هنیدزوا یرلشدراق ریارب هلکعا

 «قجالوابحاص هنیراهضوحنوراغو راوول «نس هللا یسهضوح یرهن ( طوتسا )
 ٍ . یدکجهدبا لنکشت (یغالارق هسنارف) هدارو

 یمهداعلا قوف تعسو < بس هناك هنمسش هلتروص وش كفاروطاریا

 ,هسره ( ره ) ندنره ( رهدوا ) هیمالطا طح رحم ندناتسراحم . ىذا

 دوقفمناه هملاصتا طئاسو هدقلروطارعاو نديا دادتما ردق هدضس رحم ندقطلاب

 « ( سنارف قرش ) یغلروطارپما زسنارف یکسا ( یمیسقت نودرو ) . یدیک
 اینامرج ( سنارف قرش ) ندرلنوب .یدشمرییآ هبییا هلیمان ( سنارف یی )
 :یدراشما: لیکعت یهاارف یتارف ںرغ) «یایالا ید یا و



 یوم خیرات ۸۲

 یتهامر یایهركنغل روطارم | نالراش هملعءاس .یدر ودیا تّقعل ی رالماریذتس ال

 نالراش . یددودعم ندفعض باسا یجنرب كا نوجما قلروطارعا یسالوازتاح
 -ارسعا «یسامالشاب كنماسقا كلکبهرد :یدرلنوش یضارقابایسا كنغاروطاربعا

 نمرج«یناقشی راق كناسانمی هدننب اسلک هلتم وکح «یساع ولو هر اتام فات هدقا ر وط
 -اشتعاو تاصارتحا هلئروص وو یمسقت هدنس رالغوا كعاروطاربعا هرزوا ینداع

 1 سالا لو هن روهظ تاش

 < لشاب قاشومو) یھ (رهنوهد) « یئول نک هنر ارکوص ندنالراش ء
 یللش «یاطب . یدروسهزکب چیه هنالراش «ینول .یدّزناح ینقل (رادنید

 - ص هحرد كوص هتد « یول : یدروسرتسوت یتخهعالوا فا اربخ هب الراش

 تعاتق کوب هدلاح ینیدلآ میلست ندنلا كنساباب ینجات زتهلوراق هد۸۱۳ .یدطوب

 ۰ یدشمهتسیا كمیک جاتندنلآ كنا ارك هدنساسلک (سنهد«سعاد) 6 شم«

 هدنشب قلاب هللا اسلک كنالراش « شک وج زرد هدنکوا كلاباپ هعفد چوا ارکوص

 ذوفت یول رار هلکنو . یدشمزو الماک یهنزاوم ییدهتسیا كما سیسأت
 هدقول طقف . یدرونسدیا نوا هارو كوص یداحا هدقلروطاربعا <« او

 و .ىدشملا میسقت هدننب یرالغوا یتموکح هد۸۱۷ « شلوا عیات هنیرثا كنسابا

 ینارهواب یول «یایناتک | نەبە «یرلفرط لامش رهطول یلغوا كوبوب هدميسقت
 «شمالوا یضار همیسقت و رار طقف . یدکجهدیا هرادا یایلاتیا هدرانرب یتکی
 . یدشلا مابق هغمروا ینهبرض كليا یشراق هنیداحا كخلروطارپعا

 ملست هحرد كوص هدهنذوف كناسلک . یدشمالاق هلا اطخ و زکلا ین ول

 طقف ءشعا وزرا قلوا بهار هحشدیا تافو یسهجوز كليا یتح . یدشعا سفن

 .یدشلناجاودزا هللاتیدوژ یزیق كنتنوق ارهبواب هنیرزوایتقفاوم مدع كناسبلک

 اسلک ارکوص ندقدلواقفوم هغملا قالارق رب هدنوجما لراش یلغوا «تیدوژ

 ء كغلروطاربعا رانو هکنوح . یدیشلو فلاخ هنسیدنک ینفنصا راک هلا
 ها ء راروسدبا بلط ییداحنا « هلنطرش كلدنا هرادا هزوک هتیراوژرا یدنک

 .یدراش اناصع الماکیرللغوا كس ول تیام یدراروملبامازتلا یف رطرهط ولءدهدایز

 «یول . یدشم ریدنالقایا یاینالآ نوتوب كينامرجول یئول «شلوانبهب هدهرص وب
 هدلوا ندننافو ء شا تافو ندردک هبه رام یراق هکسامرج و یول ییغوا



۱ 

)۸۸۷-۸۱( 

 یشرانوم رب یعومع ینلارق قنارف هدننامز یادناخ ژنهلوداق و مپ
 هسرزوا قلناتسرخ هدع «قالارفالوا یثرالوم و .یدشگ ها" 2 تو

 لاو رج الیاف: یدراو تبارض ر هدتهام كيو و ۲
 ؛ یدیاح ینقح تلادع یارجا هراناسنا رح « ییادناموقو سما هلا یتیشیح قلوا
 هونعم وق نوجا ینبداوا روطارعا و لارق رب شلدبا سیدقت ندنفرط اپ

 < راح یهبمومع هوق هدنوجما ینیدنولو یروطاریعا امور . یذکلام ههنیدو
 ارم انامل راش نانولو زاحیراتیهامیکو هتشلا .یدىا یمطانر ك. همعاع>ا تاه

 ارتا هدنجما هنس ىللا < شماماشاي قوح ارکوص ندننافو كنسسؤم «یناروط
 . یدشمالاق را ندقلروط

 هدننب یلاها هللا لارق : یدفلت یضارقنا بابا كاروطاربعا نالراش

 .عنامهداحاكراتعجوب نانراش .یدراو یراتعجناهرو رلکو و ماطر ذوق 0

 . یدروسر دنولو ا ردق شدا نکم یرلنا « رولس یهیدلوا
 هرلکو و یزاقوحر ندلاها هدننافو . یدرلشمامالوا قفوماکو هسيا یرافلخ

 ارعا هتشاب ندنو . یدراشملسک یراو كلروطاربعا ناذو <« راشلوا عبا

 لم رانو اعقاو . یدشلاق قاب یارطاخ « یبناوق «یناداع كموق ره هدقلروط
 لصاح هطبار رب هدنرادلق یشراق هنک رتشم نطو نانتسرخ « شمر دلاق یراقود

 . یدشمامالوا لباق ولرد و كعا هلازا ینسح صوص2 نطو ۱۳ ؛ یدشلدا

 ؛یدیا هدوهب یسامشیلاج کما هطبار سبسأت ماوقالانی هلبانید فرص كنالراش
 «یدصقم یدنک فرص اسللک.یدزامالوارب یسهفیظو كناسلک هانموکح هکنوج

 ۹٦ 4 دلج «یوم مرا «قیفر دجا





 یلح میهاربا «یرکسع ةناخباتک یوم را « قیفر ىجا

 ) ندنسولبات كسالب ) نالراش هدشکم



 یوم خیرات ۸۰

 هنفیدلوا شمریتک هدوجو تنوتهل یفلروطاربعا هلبسح قعولو زئاح یهیهلا تلاکو كرااا
 كلاب هده « باخت هت «الیتسا رب هل یاروطاربعا هسیا هدلاح تقیقح .یدیا یرلغا داقتعا

 هقحرب چیه «شمهلربتک هدوجو تو ار چیه هلتکرحوش اساسا .یدیا یسهجیت قحرب
 ندنفرط موم یجماتن كنالماعم هرصرب ناک هعوقو یرب ندهتوا .یدشمهلدیا حک رز ات

 .یدشمهع وشودینسل اقتم قوقح هسمیکر چیه ؛شلدیا لوبق

 یمقجانولوادعیعومع یقاروطارپعا «كجهدیا لیکشت قح رب قلروطارپما وب اجت
 ؟ یدقجانولو راح یتح رب یکهیشراق هبهنطنطسق قلروطاربعا ارکوص ؛ یدبا
 (نهرا) « یشفالک ۲ .دنالراش یالکشم و یتح .یدمهم تیاف راهطق و هتشیا

 .یدراشمهمر و نادم کو یلاحر هشطنطسق طقف « شهتسدا كمما جاودزا هلا

 باطخ ا (سوهلساو) هنسیدنک هراصخ م نلک ندننلروطاربعا قرش ارکوص
 یرلروطارپع |قرمثهکنوج .یدشمالوا لصاح هحبت رب چیه هدندرازوسو «شمریدتبا

 . یدراشقاب هل رظن بصاغ هننرافلخ و نالراش

 هر وطاربعا . یدلکسشم هدتاسانم کهدننب قلروطاربعا هلا اسلک اذک
 .یددوجومیرب ندهتوا هنیظووب طقف ,یدکلا هبا ییاسبلک یسهفیظو هحیلشاپ
 رادمکح هبلعءانب .یدشمتا شتسرپ هدارکوص < شمردک جات الوا هروطارپعا ابا

 رب فابهر هدنالراش زکلای .یدزناح یتیافرب یشراق هیاپاپ روطارپعیا هلیتفص قلوا
 لاح و « رویریو تىما هداعلاقوف هبامور نالراش ندبس وب .یدراو تدصخش

 .یدرویلیا لیکشت فالتخا عبنم رب یمناد نوجا یآ
 یتفلروطارپما نالراش .یدیا هلئسمرب مهم هدیسعنا نیست ینراذلخ كنالراش

 هنرالغوا یو هرزوا یفیدلوا تداع هدراقنارف « روسهتسبا كما هظفاح هاملاح

 ینج وح شب نوا ندنراقا هطوا «ندنرلهح وز كىال راش .یدروس دنا وزرا كل سقت

 «روبتسپا كما مس هدنس ینولو نە هب «لراشیتموکح «نالراش طقف .یدشلوا

 نادم هبهملخاد تابراحم نالوا یداب هنضارماو فعض رایژنهوورهم هللروص و

 «لراش یلغوا ویو یی(اسنارف ءاجنارف) هدمسق وب .یدروبلیا وزرا كمهمرو

 لراش هلا نهه لوا ندنانراش طقف .یدتحنالا ینول نایناتک [ « نهی هب یابلاتنا

 كل روطاربعا «هرانهبیعورشم ربغ دلو كنه یابلاتیا (۸۱۱۰۸۱۰) هجتدیا تافو
 هناغوا یییروطاربعا جات «شمریو هبقو هلیناونع قلروطاریا هدیتسقابتم مسق
 )۸۱٤(. یدشلا تافو هد(لباشال سقه) یسیدنک ارکوص ندک دلیا ملست



 ۷۹ یغلدوطاریع| و نالراش

 هدناسانماع اد کنار ویر ارا ,لتسخارا ةاروطارعایسیدنک هکنوس ید
 ٠ تراقح ايدام ند( هشططسق ) «تنواعم اباد ندرلقنارف طقف . یدروینولو
 كفلروطاربعا «شمرو تبسس هنسالوا طو رم هننادناخ ژن هلوراق كناباب یسمروک
 نامزکیدلک هامور نالراشتیاهن .یدشلوایربأت كونو كب هدكلاوحا و هنسسأت

 ,(۸۰۰)یدشل واقف وم هکمردک جات هنالراش هدافتسالاب ندتصرف و ون هل یحنچواابا

 وا كارع هداسیلک .یدشمتیک هکغغا امد هنساسیلک (رهبنس) ؛شلک هامور نالراش
 نجات نوتل ۲ هنشاب كالراش « نونهل یجنج وآ 19 هدهرص یيدتا اعذ در هکوح زد هک

 . زد هدنکوا كنالراش .هرزوا یفیدلوا تداع « هدننامز راروطاریعا کسا » هدعب «شمردیک ۰

 هلب شکار و اا ۱ ریدواو دصتم 7 هقشاب ندنربسعت (رلر وطاریعا یسا) و و

 یغلروطاریعا امور هم رکف كابا .یدشمرتسوک ینغیدالوا شرو زابتما رب كوب وب هال راش

 یدشلدا له ه(هينبطنطق) ندنفرط نیطنطسق قاب زکلای . یدبا قاب یرب ندهتوا
 . یدراروسروس تنطلس هد ( هینیطنطسق ) به رزوطاریعا ردق هیجنلک هخرات وا .(۳۳۰)

 یتسهفاک هسراو ماوتا ردق هن میت هنغا روطاربعآ امور هلیتقو ؛نالراش هسیا هدنخځرا ۰

 یراو كرارا ز هج و ( یروطاربعا رلدلامور 2 نالراش هدلاح وش . E هنسهرادا رز

 ای یناونع (سوتسوغوآ) ندہدس ول .یدیا

 (روطاربعا) هدنوچا نالراش هسیاه یلاونع (لوسنوق) و (یجچمرتا) كنوولق هدلوغ

 .یدمبات هنالراش ءرالارق نوو . یدبا یلارق رالارق دوش یا .یدا ینیع كنو یلاونع

 مارتحا ضرع هنالراش كرهلک ردق هنساسیلک (لهاشالسق ه) یسیکیآ ندنرللارق هرتلکنا قح
 نالراشدیشرلانوراهیسهفیلخ كونو كا كرلب رع .یدشملس ایر دقه ایسآ یمات كنا لراش .یدرلشغا

 .یدشمردن وکر له دهرادتمیق تیاغهلایراراتخان | تناسعدقم هنالراش «شع ولو هدتابسانمهلا

 جان هلب و هنسیدنک كاا نالراش 1 رظن هتنرئا هدنمات ( ینابح كاراش ) كرانىكەئ

 هاسنلک نوک وا هسلوا شملس ییفجا اب هلن و كابا و شما تدح هداز ك هنسمر دیک

 « هک وش هدوا . یدیا ا ندرظن ةطقا غ ق هعلاطم و .ىدشال وس اک

 كنيلاها یریغ كنابهر و نابهر « كراكووب « كنا اتاذ هنسيسأت كفلروطاربعا نالراش
 هلأ یدک هسا كنالراش یحات 11 هزکلا : یادش یخضار هن رزوآ ندو و تقفاوم

 لس هنلغوا ی نجات «نالراش ق وح «یدشمقص یناح كردبآ هرادا تا ذلاب یمسأرم هكرهرب دیک

 هتل آ یذوف هلئروص وش را ثنابا .یدشمامر دشیراق چیه ییاا ینامز ییدتا

 1 یدرولم هر و هلا قحە هال راش یغاروطاریعا 11 ا یدا هلکسم ر مخ و یسالآ

 ارعا اذک . یدلکد یعورشم لام « یلام كنهسک طقف ؛یدا لحنم قاروطارعا اعقاو

 جات شمال ىج " نالراش :یدرویقا لوبق ینسالوا شمر و كنا هتسیدنک یجات هدروط

 لاح و هتشيا . یدیا هطساو ر قت هدهرآ ؛اا . یدشلک قرالوا یمیبط هنر هک

 یلابست کم كن رادج یرلج ات كراروطاربع | : هدرلنآ .یدشمر ونادیمهن ر وهظ كن هب ظن جواهرخ الا

 :یلا ضرف یغاصخمم كنموق امور هل ا یفلروطاربعا انس هب دل امور ؛ یرلغ | دع



 یوم جرات ۷۸

 رامسا ًاساتقا ندنخشرات هعدق ةنمزا هليا سدقم رات هرلنالوا اضعا هبیمهداقآ
 .یدیا (سوکفالف) كنهووکل | «(دواد) یصلخ كنالداش الثم .یدشلرو

 و .یدشمالبوط هنفارطا ییاکذ بابرا ناولو هدنسهشوکره كننلروطاریعا «نالراش

 تر هدرارونهس كو و اکو « رلشعا لصاح یتبحم نافیعو هدقلروطارعا رثمدآ کد

 بوسنم هنفنص نابهر یغوچرب كرلندما كارتشا هتنافرع سلجم كنالراش .یدرلشمالشاب هک ا

 ۔ارپعآ نونو ینراعم قراچآ رلبتکم هدنرلاسیلک یو هدنراتلسویتسپ یدنک نوجما یرلقدلوا
 ندبس و .یدکلا هس رت ینتلم یسهاق هناکب كنالراش ۰ یدرلشمشیلاح همسمعت هدقلروط

 ندنساملع یارس تح . یدردا قیوشت هنافرع و لع ییاها ءریردنوک هشدتفآ یاهلعرب اکا

 یبیاما فلودوله < شمردنوک هنن رلفرط (ینامیتهس)و (سناوورب) یناودو هلا دارد ال

 هعمل یک یرلشتآ كنامس ةبق رلنالوا ماع» : كلاناد ترضح هدهرص ییدلیا قیوشت هفراعم

 ایض دیالایلا ېک رازی دل هسیارلندیا داشرا هدتلادع قیرط یراهسمیک قوچرب :رارولوا راثن

 .یدشلا رارکت ین راهلج «رارولوا شاپ
 «شمهتسا نابلاتا کیا ندنهسردآ یجنرب باب «شمر و تسهآ هد هنسدقمسوم اسدلک نالراش

 اتو یتسالما كالبحا اذک .( ۷۰۷ ) یدشمالشاب ندخت را و یلامعتسا (غروا) هدرلاسیلک

 «شلتلاغوج یراهختسن فغا ۰ یدشمریک ندزوک "الماک هلبا یتواعم كرابلهبروسو لرد
 هدایز كب تاعبت هدنقح ركيسالق كوو <« عوسيءابأ «ثارو هدنرارهش قوچر ثهسنارف

 . یدشمهل رلیا

 الصایتغیدلوا نمرج كنسیدنک هدلاح ینیدلوا بولجم هنسهرکف تابقرت نیتال نالراش

 هنقرع یدنک اذک . یدیا هما 1 به رلمسا ییدرو هنآ یا نوا كل هنس .یدعماع ونوا

 كراروطاربء| هلو و .یدشعالبوط ابا یراق رک ندیآلیح ی رفظوناش كرلن امرهق بوسنم

 ییدلبا ارجایثراق هراراو | نالراش . یدراو قارس تااعنا هدهدنالراش یکینیدلوا هدنسهفاک
 -سک )و (ماهلهکتما) هدمب .یدعمهتسیا كمریدهلرب ههنوط هلبالاناقرب ین رهن (نام) هدرفس
 رادتمیق «راقییازوم «رلولبات یفیدل | ندایلاتبا ییاسیلک و «شمریدتبا اهنا نساسیلک (لهاشال
 یرلنوتس كناسیلک نوجما یکیدمالب قو نوتس هدرود وا . یدعملا نیبزت هلرلرمم
 : 0 . یدعملآ ندرلانب سا به

Nهدنسسان تروصكغلر وطاربع نالراش ا  
 یر ر راو كنتلروطاربما نور یسان سم وص كلو طا رع ہا اس

 کا ( ینلروطاربعا سدقم ) ندیا سسأت مدن راب ۸۰۰ كنالراش . یدشلوا
 توفهناکب كخار وطاربعاو . یدلکد یش ر هقشاب ندنساحا كنفلروطارعا امور

 هفارطانوتوب «روسدیاطبر هنیرکیدکییماوقا نوتوب اسیلک .یدیا اسیاک یسهطبارو
 «هدقازوا كب ندنرلیدنکقترآ هبرغ ماوقا .یدروسلیا باطخ هللا ناسل رب یعومع

 وا ولرد رب یروطاریعا اپا هدلاح یرلقدنوت وا یروطاربء انار وطواهد (هننطنطسق)



 ۷۷ ح یغلروطاربعا و نالراش

 نولو یهبرو لیصح « شا سح یسهلاع تاحاشحا كسدم «نالراش

 ره ی( اذپ) ندنوفرص «رقابید لوب خروم .یدشللا لیمشت هیاها فونص

 كسکوو نالراش .یدراردیا نیز یافرعمز كيالراش به «فلودوت 4 سعاش

 نوجا هیرکف تابقرت نالراش .یدشللا توعد ندءرتلکناو ارواب «ایلاتبایرلامس

 یسهمانناس یخ رات ۸۱۲ ترام ٩ كالراش

 یرکف طاطحا ردق هحنلک هننامز نالراش . یدشمتا فرص ییعاسم ولرد یه

 ناتسرخارکوص ندنطاطحا كنهعدق تاسدا .یدروسدبا ماود هدنروصر, یداّیم

 ینر كئش یه هبسیا ًاراعا ندنرود نالراش . یدشماماشاب قوح هدیقاسدا
 ر هاک .یدیاهدلاحرب قرفتم «هحراپ هحراپ یاسسأت كنالراش طقف .یدشمشنکد
 نوجمایسهبرتو میلعت یررادالوا كنابهر هلبا نابهرهاک ,شقیا سیسأت بتکم چاق
 یتکم یارس«نافرع ةس.سؤم مهما هدننامز نالراش .ىدشملا رادصا رلهمانا

 ولو ہدنلا یتراظن كنهووکلآ یلهرتلکنا بتکم و .یدیا (یتکم نوردنا)
 « هیضاید « هرظانم لوصا « نایب لع « فرص : راسرد نانوقوا هدشکم ااو
 «شلدیا لکشت یمهدافآ هدرب هقشاب ندنو ,یدنرابع نده عو قسوم «هسدنه



 یوم خیرات ۷۹

 هدنرود نالراش . یدرتلآ E E یسهفاک كن راحاص كالما هدا دب ا

 ۔البوط ودرا . یدشلو وط علا هکالما و تسل رس ا تمدخ هسلا

 ۱۳ ا ا ستوه)یدرریو سسادنارق نامی
 راتنوق هدهتسهرادا كناکرح . یدربردنوک رایدانم هفارطا « ردبا نسل لارق

 . یدرونولوا تراظن ندنف رط

 هور تحارتسا هدناف و «رقارب هناسالک ىلا هک ر نان ۳ ك حالس

 اسلکهدلاح ییدعا تافو هدهراحم اکا :یدردیا هه "الماک هرزوا قلوا رادم

 سک سم < زا وزرا هو بس ۂکنف ندسس و .یدردنا بصع یالما و

 .یدرلبا حیجر ینفنص نانهر

 .یدرردآ تکرج حایص را زلکر لک یا كلر رفس رلن ات ولوا توعد هتل حالس

 قلا چوا قوا کیا نوا «یفیرک یا ۰ یاب 7 «یغارررم او یچىلق ر «یناقلاقرب ك سک یھ

 )ی ور )هنسهقرا هرتس هت 11 هسمکن الوا یحاص كالتفح ی.انوا .یدنا طرف قعولو قازرا

 امور قبط یراودرا كراژن هلووراق یسورغوط اهد . یدربیک هرز رب ییدعمرب ناتولوا ریبعت
 ¢ هطلاب ‹كەروك ءاپیاح رلتنوق ۰ یدرونولو شلدا زه هروک هننورث ثكرکسه ی < ینودزا

 و نوا . یدرارریتک كرەتلكوب هراهارا یناودا نالوا شو هب ود را ۸ رفس رب یک هرتسد

 یغیداوا عونع اد كکود ناق .یدراو یرهارآ ياق هلاسوک كلارق نوجا كا لق بارش

 .یدا ءداملاقوف «قرالوا یرظن .طابضنا .یدا فاعمه رکسع تمدخ یننص نام نوجا

 ۔وقو 0 ا یدکحهب مهتسلا هلس وص و نودوا «توا ندیلاما رکسع ر چیه هدلو

 رفا ران اوا( شوخ مس هم یدک هلو و یو با رع كلن وکر, گران الوا يبس هرخأت دداع

 «قجالبقاب هل رظن (یصاع) هرن هلک هنتل آ | حالس .یدراکج هيما یثرب هقشاب ندوصه دم یاود

 مادعا راندا رارف ندودرا .یدقحهنلآ (وص نوتلآ شل آ) یدقن یازحر یعآ ندرلن و

 .یدرلقحالوا موکح هنسا زح

 ر كوو یه رکو تابح « ی نص دلو و كا كنالراش
 هقشاب ندقشسانح . یدا یسالوا شعا رهظم هر ۱۳۲۵ و : . عیانصو هونشر مولع

 رار هلک هر کو ا جک كب یاموفوا «نەى هرکوا هل ی هحشس ال «نهمروک هسرتر

 ادج ی یغوب رد هب رکف تاهرت كرادمکحر نەمل چسه ین زای یزاب

 « شاوا عبا هنیرثا كنبرلفلس قحا هدهیسایس روما نالراش .یدیا ریدقت نایاش
 .یدشل افاطتقا یتسعاسم هرم كنرافلس «شعا دقع راقافتا هللا یساسلک امور

 .یدشعا زارا تراهمو تناطف زکلای هدهدنصوصخ نناوقو هالخاد ةرادا

 :یدبا هنادجوم هققح هسا یربغ یهدنصوصخ هرکف ةر



 ۷ یغاروطاربعا و نالراش

 وا تامر هنسارحا ندنفرط رائاسنا رح كتلادع هدننامز نالراش

 داوا شعا صقان هشت یدادقم رلن و طقف . یدرونول * 8 0

 (رهلوتساق) ر نالراش .یدشلوا لصاح موزا هنسذاا هدیدج سادن هدنابو هلتهج

 هنکع ر مدا یار كشوق هدقلسوف نه هد(.دالوساف) و 2

 هطشاو راشتفم ندنئاس راناسنارح یتساضعا همکح .یدشملا صا یتسلدیا لکشت

 یراف,لحت هدعب .یدکچ هللدبا ضررع هروطاربعا یرامسا « قجانولوا باما هلبس

7E 
 رو غاد یو

 . .( (سبیرقس) بوس سقهر سوطغرهوغاد )

 .یدقجانولوا لزع هلسوزرا كنلاها یساضعا همکح هدنناحما « كج هدا ارجا

 ۱ .یدیا یسهفظو كناضعا كمتا اطعا یتااررقم هح كنهک ام
 .همکح و یواعد قلعتم هاجر .یدراو یسهمکح اسلک هدر هقشاب ندنو

 ارجا هدراهمکح طلتخ هدرلاوعدندیانوکت هدنس یربغ كنابهرهلبا نابهر «هدرا

 فلض «مادعا اینک . یدا یتدش تباف رلازج نلیریو هدراهکح .یدروواوا

 ۰ E هدنقح روطاریعا « هتناها رلازج و . یدرلیریو یرلازج كمسک افق

 نوحا یداع لو .یدرونولوا اطعا یشداق هناکترا لتف هداسلک «هتقرس نداسلک

 لک لآ همزاقخ زوک :رازج قافوا كا .یدبا یراح لوسا یصخش ماقتنا
 .یدنراع ندنرلازج یهو

 . یدیا یوم یتحالص كن همکح و هک یدراو ئن كلارف هدر

 مرج داش . یدزاو فانیتسا كکاحم نوتو . یدرلس لک سک یه ههمکح و

 .یدربلیدیا دیدشت اهد تاقر ازح نامز وا هسرولوا قحالوا تبان هن هدافاننتسا

 تادراو , یدشمهمربتک هدوجو ی 2 صوت يب هدنص وصح هملام نالراش

 یتحاس ثشعم لارف ای و كلارف هدرلنو . یدبا ینع كنك رابژهو ورهم

 ء ز « یادراو هللدع # یادراو زوط « رلک رک ؛تالدب كج برو ع هدنلاح

 .یدنرابع ندرلهه نلیر و لارقو کرو نانلآ ند رلب ولغم



V٤ 

 و اسلک ارکوص اهد . یدراررک هنسهیاج كلارق نوجا قلوا لئات هزاتما و
 كناطراض هب یخارا ی نالوا رهظم هتف اعم یدشع وق هک هب رظن ر یتفاعم

 > 9 یدع ونع ينا کورو ندرلاروب 6 ینا تلادع یارحا هداروب یک:

 یسهمسر هسلا و سوقسا

 قوح ر ندرلناسنا رح هلروص
 ندتفاعم یراضارا ناسا

 رب هلروص وب « رلشما دنمهصح

 یان )
 .یدرلشلوا قفوم

 قوج رب یلاها لاا
 یترح هلرازرط

 یضادا الثم .یدریاسهدیا عداض

YTو رءرک هنتلآ هرامح <  

 یک وایو قلوا راحود هب کام

 . یاب نامز یه قلا هزوک

 یونص

 رک یسهفاک كیاتسا و هتشيا

 «شلوا بس هتسالازآ كراناسنا

 هلساس عون رب قرایالشاب ندلارق

 نالراش .یدشلک هروهظ بنام
 .یدلکد دوج وم(تلاصا)»د رود

 تبوسنم هلارق « هنر كوبوب كلا

 تبیوسنم وب ارک وص اهد . یدیا
 هدیاهدیا ماود هدلناعرب راتفاعمو

 « راتنوق « یتعم لارف یلاحر وب و كلا كتموکح 2 یدشمربنک هدوجو یلاصا

 راناسنا رح ارک وص .یددودعم ندعباوت رانو .یدبا (راشتفم) راسسم «راقود

 هصالخ .یدردبالکشت فنصر هم ربا راناملوا رهظمهتفاعهدارکوصندرانا «ربلک

 یعومع وك رتشم .یدغفاتخ كي همعام جاف ونص هلن هساستاماظن هدنغل ر وطار ا ژن هلوراق

 .یدیآ تایسانم نلک هل وص> هلا هط ساو و یتسا ثسضارا هدوا هس را و ی را



 E یفلروطاربعآ و نال راش

 والت طیضو دبق ی(لماعت) كماوقا ُهفاک نانولوب هدنفاروطارپعیا «نالراش

 هه :یدراو هرادا زرط چوا قلعتم هصاخشاو كالما هدیرود نالراش .یدشم

 .تفاعم «تسبأت

 .یدرلربد (هه) هنصصح یضارا هررب نوسلواهسرولوا هللروص یناهیه

 .یدرللیر وندنف رط لارف دوخایو تاذرب یربغ كنانهراب هتد ةسومراو یعارا
 ییضارا وب اسیاک . یدرانوا لور رب كوو یسضارا اسیلک هدکالما زرط وب
 .یدررو هدنلباقم تمدخ رب ایو «کرو رب قافوا

 هصوت هلتروص و . یدنراع ندکٌعا برق هلارق هللوصا هصوت هدتسبات

dax 1n-er rinmuoe ‘kirp ane 
 dasyer kocer’ nu; (lut eer neocıte 

emr headlar., ‘bharTto‘ ۰۰۸ 
peh her P1 nadat PIU der rararıa% و 

abn’ e n < lazê 

 | :(ردهدخوم) ندناتک رعش رب شازاب هدنفلروطاربعا ون هلوراق

 یصخش هل اهسمک ینیدنولوا هصوت هسکر .یدرلرد )با ‹«صوساو) هرات اتولوا

 طقاس هدیمکح كنهلواقم و هلرنافو كعومتم ايو كروسنهس ءردبا دقع هلواقم رب
 « كم هاسب ینعب اب عوبتم .یدا قص كب هطرار RT عوتم هلا میا .یدرولوا

 كلانامزیندلوا تراقحراحود یبا .یدفلکم هلسهفظو كمنا هباجو كمریدک
 .یدقفابهننامدخ هاو هتسو یسهفطو لب اقماکوت كءبات .یدیا روس هلا یماقسا

 نمشد هننمشد « تسود هتسود كسیدقا . یدتفادص هدیسهفظو یحلرب كا

 ,یدقج هل را ندنشس تفو رب چسه «قحالوا

 .ارا كلارق فرص «تشاعم .یدتفاعم ندکریوو فلاکت هدتادب «تسفاعم
 نوعا ینادلوا یرلمزات یدنک اساسا رلنالا یضارا ندلارق . یددناع هتسض
 لالما یعظعا مق كرارتسانم . یدیهلآ لكف ا عون رب هدتفاعم

 .رلرتسانم نولو یتح .یدیا لخاد هدرلنو هتفاعم نوجا ینیدلوا دودعم ندملارق



 یوم خیرات ٍ ۷۲

 یارس قترا . یدیا هدیارس به «یاقالم دعوم كنلاحر مهم كلا كةلروطاربعا

 یشدا) «(هلابود تنوق) «(نهلهپاشیشرا ) هسرب كنو .یدقوب (هلاپودرهم ءیرظان

 هتنرومااسلکو هسد یسهفطو كن هلهباش ا .یدشلفا ماقراهبنر یک (هیلوسناس

 یتسهفظو یفلرظان هبکلم ٌءرادا مه « کاح مه (ملاپود تنوق) .یدکطا تراظت
 ندرانوب . یدکعد یناک عون رپ كتموکح هد( هیلوسناس یشرآ ) .یدردیا افیا
 «(روخآ ربما «لباته وف) ‹(یردمەراد «هسرهماق) «(یرظان نزح «هبه و) ادعام

 سک ره هراتیرومأم وب ؛یدراو هدرلتیرومأم یک (یجنافرمشت «یژولود لاشهرام)
 .یدرونولوادعندنلاحر هلو و لا كغاروطارعا رلنالوا زتاحیاظوو «ردیاتبغر

 هدن(یساروشكلارق) یمظعا مسق ك رلطباضوب یک ینیدلواهدننامز رایژنهوورهم

 قورعم دح قالخحا "یتسرب هدیارس . یدراردبا افا یتسهفطو اضعا

 سنج یتح « راذنداف تفع مورح « رایرسرس قوج رب هدیارس . یدشم دشلا زواج

 هداروهدیرلرک و رونما كنامز رار هلکد و .یدراو هدرانالوا بوسنم هرو ذ

 یسو غوطاهد .یدردیاتلالد هنیذوقن كرادمکح «یتیمها كبارس .یدردیاعاجا
 .یدبا هدنصخش كلارف نوک

E REY 2هو كنرود رایژت هلوراق سلاح دوجوم هدښامز  
 E RR ۲ ۱ تاما « یناوف

 (رهلوَساق) هنناررقم كسلحم .یدررتک هدوجو ینسهعد رمشآ

 ندهصوصخ تاررقم هرص رب اعاد ناه ماکحا قلعتم هنوناق . یدریلیریو یمان

 .یدشلوا لعهنب را هنونق تاررقمكرللارق یسهلک در هل وتس اق)هاتهج ینیدن ول وب ترابع
 ۔رس ¢ شما دات هلا داشعاو دلوت ندناسانم « دوجوم هدنس رلناسنا «( نوناق )

 لماعت و .یدنرابع ند(لماعت) شلو اه هللا هماع تقفاوم كردیا لماکت هحیسل

 داومنالوا حرصم هدنوناق ,یدرلک هادم تاماظن ا وک هس رزوا دغاک

 هدنغلروطارعا ژن هلوراق . یدیایصخش «نوناق .یدایراحیدوم كلماعت هدنوجا

 یگ ادنوناق .یدراو یونا ر طو صربغ هبیضارا «صوصح هس دا تام ۳

 كتلم ر لارق . یدزامقلاق نداتروا نوتسب طقف شکد هروک هجابتحا .یدیا
 رب یحردن هنیدزوا یتةفاوم كنلاها قحا .یدمهدیا وفل یتاسلو خسفی و ناق

 - اب هنمیظنت تابسانم هدنس یساضعا رح كتلم رانوناق . یدریلسهدیا ارجا لیدعت

 یدرونولوب ترابع ندنسهعوجم یواعدو هفرعت اط ر نوجما ییبدار



 ۷١ یغلروطازبعا و نالراش

 ینسدنک ارکوص ندهللا نالراش .یدرونولواصن ندنفرط لارق "الماک راسویقسپ

 لاوحا باحا ؛یدقو یصوصحم قحر هد اب مو .یدردا دع قوفام هربا

 نسح «نالراشزکلاب .یدروسدا باجمایو یاماظن كننادناخ ژنه وراقەصاخ ابو

 راسومشس)هدنرود نالراش :یودزونلسالآ ینکوا كلامعتساّوس هلرهدیا زارا باخحا

 ین رلکدمنکع بوک یا راسو هلراتنوق نانراش .یدبا ییربش كراتنوق
 .یراما اغا هلشال ی راهفظو بونک هحشوخ كفرط ییا یه ءرتسیا قمالکآ

 ند و نالراش .یدرازاماشو وا ولردرب هلب ا ینص ناهر راتنوف طو .یدردیا وزرا

 ناعم یرلتحالص ران وب طرف .یدرب ردنوک راهمانصا هرات وف 6 رولوا رتاتم ك

 هلخادمردق هب هح رد هب هر هر ا(مسج روما ك رلسوىقسل «ه هم د روماكرلتوف .یدلکد

 < شمهلیدیا لح ولردرب رلنامز وا هلئسم و .یدشمهلدیا مش رصت یرلکچمامهدیا
 یدک | ماود ردو ما یتح

 ؛یدشعاثادحا تو ومامر نکنلاب قرالوا یی هدننالبکشت نونو نالراش ۹

 لصن یتموکح«روطاربیا .یدبا راشذفم عل «ر(یع یودیسسدم) هدوا

 ءندراسوقسشاب «ندیلاهارادنسدنوح|كن و «رتسیاقعالک | ینکیدتسیا كم ا هرادا

 .یدردبا باتا هکلشتفمی رانالوارید«كاو لقاعلا ندرلساپاب مرتح «ندراسومقسب
 < هنتسافا هروک هب هيلا صاوا كيالماعم نوو . یدىهم تاغ یسهفظو كرلشتفم

 مھ ءەنىسىمەملدى| فاستعاو ملظ هب لاها «هرازوسکوا .هآرقف :هرااسلک «هنسارحا ءا كتلادع

 جازتما نسح تنبل اها یربغ كز اهر هلا نابهر «هنساماشاب هدنلخاد یسهبعاتحا طارش كنك

 تاکش رتاد هنکیدلک هعوقو كلزستلادع .یدیآ یسهفیظو كرلشتفم كعا تقد هنرلاماشاب هلبا

 5 اریعا هدر دق ینیدااوا نکم هدول 3 راکچ هدا قق ین هلئسم راز هلرلت وق زالوا رولوا

 كرلحاودزا « كأ فخ ینیلاھا یشراق هروطاربعا هقشاب ندنو . یدرلتحاضشباط هروط

 كالا تراظن هنساع ولو یرلولیف هعفادم هدرالحاس و تقد هنتعورشم مدع و هنتیعورشم

 تراظن هنلاوحا كنابهر 4 یلارق تادراو و لاوما هصالخ یدبا ندنشاظو هلج دا راشتفم

 . یدشلر و هنس ه دهع ك لفتفم ف اظو. نونو قلعتم هتم و یک

 هدیرکبد نابهار یر ند ران و هلتمومگ «یدربلب رب و شف (یسسم) چاق ر 1 هت الو ره

 حضاو تباغ یسهفیظو كرلشتفم .یدلکد یمناد ثب رومأم و .یدرولوا ندننص یربغ كنابهر

 .یدنکشمتاق قلو نمد دفتسم ه اف ا یراهفیظوو هام مم ۰ .یدروب ولوا نسل هدنروصر

 < یا مش .یدزاو ر ادر هدنق وف كنب صةلىنىاس ناو ومأم r یا
۳ 

 هدیارس .یدیازسماظتاتباف یکی نیداوا هدسامز رابژن هوورهم

 6 یکم « یم راے 09 ااو یموصخ) سلم نیم



 یوم خیرات ۳

 هبهتسایس باسسا قاط ر یرلپرح كنالراش . یدراشمشبلاح هرامعا ییهحوتفم

 هنعوقو المتسا ًابنآ « كعمناهمادا یتنوکسو حلص كفللارق ءدصقم هلاک .یددنتسم
 یشداق هرانوسفاص هدقرش دلرک «هرابرع هدیونج كرك كنالرانش . یدقلوا غنام
 نوئو كرابرح و ینورغوط اهد . یدفوطعم هنننمأت كنه و به یتکرح
 .یدیا یادت هدایز ندقلوا یضرعت «یتسهام

 .یددوج ومما وقا فلت ك هدنغلروطاریعا كىال راش ارا ل ئالداش

 ول عبا هف وقح یرآ یر یرب سه كراموف وب ۷

 و نالراش . یدبا هدلاح رب توف زناح و لقتسم موق یه ندبس وب .یدروول

 نالوا عنام هلل وصح تدحو هدقل روطاربعا « شمهتسیا قمر رر رر یراتوف

 «هراتن وقرومأم ههظفاع ی(رادودح«راشرام) زکلای .یدشمریدلاق ی(راقلهقود)

 ندر هصخیشر هدنوحارانو «شملمای انتسارب هدنةح را(فارغ قرام) وا غرام

 یدل و رارف هنسماع ولوا عیدو یسهدادا كغلتن وف هلضف

 ارق ةرادا (تنوق) هدهدنرود نالراش یک یفیدلوا هدننامز رایژتهوورهم

 تابح دیق ا رادتقا یذالا قلتنوق .یدیا دودعم ندنصاخشا مهم لا كني
 .یدرونولوا لزع لاحرد هسررتس وک كل ستقادص تنوقر .یدرلیر و هلمطرش

 یک ك متا لزع یراتنوق ربارب هلکتا هظفاحم یتیحالص یهدیاب وب لارق هیفامعم
 -سو) راتوشو هدر هقشاب ندرلتنوق . یدردبا لسوت ردات كب هبهدیدش رواد

 «رل وسی راما تعاطا هنن رماوا اع ادهرلتن وق وو هرلتن وقنا لراش .یدراو(یهتموق

 رح راتنوق .یدردبا راطخاین راهفظو یشراق هیلاها نانولوب هدنتلا یرلهرادا

 .هعاللوق هدهقاش تامدخ نوجما یرلتعفنم یدنک یرلنا «رلکچ همّعاافج هرلناسنا

 اعاد راطباضو راتنوق .یدقجهمع ولوا بصغ یشر چھ داع هتموکح .یدراقح

 « هش رب چسه 4 راقجالوا یراظفاحم یمسمص كتلم و یرانواعم یتیقح كالارف

 . یدراقجهلریا ندلو ورضوط قرالساق هسرثأت قلتسودو توادع «وقروق
 .یدشمامالوا قفوم الصا هنلوب رلرومأم ورغوط ردقوب نانراش فسأاتلاعم

 كننامزو «یهللا یوزرا» «شمهّعا داتعا هنسهصخش هوق زکلای نالراش

 ود کلا هدافتسا هدندرلتوق راس نوجا كما سبسأت هرادارب «هروک هنناحابتحا
 . ىدا طو ص هغلنانسرخ هدایز اهد ندنسکسا تم وکیس كیالراش ( قاش وش



 ۹ یار وطاربعا و ا

 ندکدتا هدلآ نایناموغ > نالراش

 و . یدشلا لصاح ساع ٌهرارابراب کی

 هلا (رلوالسا) نشهلرب هننراوجیره (الأ) هرزهآ و مش هلرانوه راراپراب

 قمریدروطینسالسا انام .یدیا (راراوا ) نایاشاب هدنراار ی ناتسزاحم "
 اوج ىر (ابلآ) نوا .

 عراشرام) هدند

 سس
 ندراشدام وب .یدشمنا

 - الاب ند(شرام کسا)

 (عدودار ) . .هرح
 یضاراو ال
 كليا كنتموکح اسورب

 لعحش او

 هراراوا هدعب .یدشلیا

 م ماگ یشماف هرو رماد ارا

 یرلتفایق قنارف هدرصع یجتزوةط
 یایرتسوا ی( ی

 ضرعت هنیراهاکودرا م تم نانولوا ریبعت ( غتید ) كراراوا, < شا سبسأت

 2 اراوآ او وص نادرا هللروص و نتواتم داراراوآ نالا يدا

 هدنتسایر كني رناقاخ یکی هدیمسقرب «راشملکج هنیرلهنوا كنیرهن (سیان) یمسق رب
 لخاد هنراهاکودرا راوآ رلقارف . یدراعلوا عبات هنالراش هدلاح یرلقدلوا

 .یدرلشلوا قفوم هکعا هدلآ یعانغ نوتو داراراوآ نامز یرافدلوا
 یتهأم زب هقشاب نوتسب ندنرلب رح كسرافاخو نهه یرلب رح كيالراش

 تورتهطساو رب «شعت رادم رب «تعنصر برح نوحا رثیژ:هوورهم .یدا زااح

 .دونولوا ارجا هلیرکف امفل یسوغوط اهدو تعفنم فرص رابرح نوتوب .یدیا
 امغی الماک یتسبلاوح (نرهووا) یرلرکسع كنبرهس ندرابینهوورهم هل زا .ید

 روبحم هغثارب نوجا یرکدمهروتوک «یییضارا» زنکلای «راشء وصنیلاها «ءراشما

 كلاع کما ام رارپش تاغا اعنا رللو هيا یرا رکسع كنار ۲



 یو را ۸

 ندراهسلوق شلوا باغ هدهحرد كج هی وروک هزوک هد نجا رلن امروا ۰ یدقو رهش چیه

 هدننب راهلیبق و» .یدراشلرآ هر هل بق قوجر, ران وسقاص ۰ یدراو را هبصق مفاط ر بکس

 0 .یدراردبا شتسر هنندوبعم كنجر نامند (لوصنهمربا) رانوسقاص نالاق هدلاحرب تسرپ تب

 كنبراضارایک یرلکدتنا هراحم هسروغوا یرانیدویرللالقتسا رانوسقاص

 ر ارا هلتهج یرتکدبا هدافتسا ,دندتفا
 هلرانوسقاص كنالراش . یدلکشم تیاف كما هبلغ هرلنوسفاص . یدشلوا

 زکسنوانوجاهلغهموق رواکنج و «شمروس (۷۷۲-۸۰2) هنسزوتوا یسهبراحم
 هبرح نوجمانیمأتین رادصقم «یرارکسع نالراش .یدشلوروکموزا هتسارجا رفس

 یرلقارباب كرلنامروا «روبتوطزو راقانابهدمسومو هکنوح .یدرارویالشابناشق

 لالقتسا كوبو كا كرلنوسقاح .یدرارویمالویری قجانفص رلنوسقاص «رویلوکود
 لوق یفلناتسرخ تیاهن « شلراص هحالس هعفد قوخ رب دنک و نیامرهق
 .(۷۸۰) یدشلا رظن فرص نده رام كرديا

 و اف وا فرط کنا نه هدننرح انوسقاص كنالراش
 - روسسک الماک یرارنوسیمویرارجات ناشالوط هدنراهزا «رانوسقاص .یدروم
 46۰۰ هدنما نوک رب هد(نودرو) هرزوا قلوا هرظن رب اکو هدنالراش .یدرا

 ,هنسراصنم (داوول) ««(لوغ) بوربدلاقیرهلقنوت ون ارکوص .یدشمریدسک ربسا
 یو هر وک ه هنعنعرب نالوا عیاش ه رخال( یک .ینلشمزدن ک .ردق هانلاتنا یتح

 ندنو ا تماق بوک  شلدا لق ه( وزنا ) هداننا و ا

 . یدشلا روهظ

 لو و ا ها ون راد هدانوسقاص نانراش

 ( غروبماه )و(غروبهدغام) «(مهر) نوسیدیا هماقا رارکسع هرلهبصق «رویریدجآ
 اا یرافدلوا هدنسهاج اغ رارنوسم . یدروبلبا سست رارهش یک
 هه دهحردوا ا ینلق هارابولعم ءهمسمت یفلنانتسرخ
 .یدرویدبا تریغ هدهکمریدشلندم ینیلاوح و هدنامز نبع نانراشیحاف اینوسقاص

 ی هدلوغ كرابلامور قبط یتلاعف یهداینامرج كراقنارف یسوضوطاهدو كنالراش
 هداینالآ هسیا یدسا روهظ ندنسالتسا امور هکلصن هسنارف . یدیا یک یراتلاعف
 .یدشل اروهطظ ندسالنسا قنارف



 1۷ یفاروطاریع | و نالراش

 (ردهدنسهژوم یولق هدسراپ) (هدنرزوآ تآ) نالراه

 .یدبا یخارارب هدننب یزکدلامشهلا یرب ابا «كنملف لای رې (ناز) انوسقاص

 هدا وقاص .یدلکد اص هج ردوا هروبعو رورص ندنغیدلوا روتسم هلرلقاتابورلنامروا تکلم



 یوم رات 1۹

 .رلیا ردق هنراشوراو (نوران) رلبرع « شدا بولغم قود (زولوط) تح . یدشمردنوک
 فعض راجود هلرلنایصع یلخاد (۸۲۲--۷۹6 ) کاح یلغوا هدنتافو كماشه . یدراشمهب
 دلران ایتسرخ هلیعدرابكنم رریما (اقسهوه) و (نولسراب) كرك كنشدراق ك رک « هلتهح یتیدلوا
 داره رض ناك ندجراخ رلفعض یلخاد تام . یدشمامالوا منام ولرد ر هنرلغا ضرمت

 ندن رلسس وم كن اسایسا ۹ كردیا طض راز قوجر ندرلب رع نالراش ءشمردنرآ ینرثا

 هلا رازسنارف < شرا هرارو یلاھا ناچاق ندنتیکاح درب ع ج ۰ یدشلوا یر

 . یدشلک هدوحو هلتروص و (رلنالاتاق) ندا لیکشت تلم رب هدننب رللونایسا

 : ىدشملا هرادا نالور یکی یرادمد هدنتدوع ندنرارفس ایناسا نالراش

 هلرهلیدیاراحود هنیقصاب ندنفرط یراباغاط قساب هدندیک (وووس نور ) «رادمد
 هدنصقر هلتمات (یرلیقرش نالور) هدنقح هعقو رستسهاو هتشيا .یدش)دیافلت

 هنماقم یم( ادالیا ) ككرابنانو نوا سن یطسونورق هدصق و «شلرتک هدوجو
 ر :یادشل وا ٤

 ه هسدید یلارف رابمول رح كلبا ییدلیا ارجا هداملاتا نامل راش

 كالنمشدیشراقهایاب هد مه «هنالراش مه هبیدید .یدشلا ارحایثراق

 دلرهیک ی( جات ریمد ) نامل راش تاد بولغم هدراهبراحم ون هي ديد و
 ؛شعناطضنابلاثیا نوتو زدق هب(ونابلقراق) ارکوص اهد .یدشلوا یلارق رابمول
 عبدوت هنر ندرللغوا یتسهزادا هاردا نشست یالارف (الاتسا) رب هلروص و

 الاتا یضارا نلیر و هاباب ندنف رط نده هلا امور ارام دعا ندح را و .یدشلا

 .یدقحال وا عا هسدوف ڭكىالراش و 2 اول لخاد هنغللارو

 هعقو و . یدشما اح هالاسا نوتوب ینا لراش یقالا كنغللارق ایدرابمول

 یتیهامكننابسانم هلباپاپ كنانراشهکنوح .یددودعمندنراقو مهم كا كنيرودنالراش
 نیما نما هدیسسات ا فشار وطاربما امور یک ییدریدشیکد ًالماک
 انالراش ۰ ىدا د ودح م 4] رادمشد یی یک راو راب لع فر ٩ قنا رف

 عینک 1)هلبتقو نوما ییدلیب یالکشم یرلکچهدیا عاقبا هنسیدنک كرانمشد وب
 .یدعلا سسافیللارف الاتنارب هدیدمش یکییدتیا نمسأت یفللارق

 ۱۳ نکا ره وا یزاوودخت بۇن نالراش
 كرلقلارف یرفس انوسفاص كنادراش . یدشعا هحوت هفرش

 یرفس ات وسفاص

 یوولق لوا رصع چوا هرفس و . یدبا یسهدود كوص كنناحوتف یهداینامرچ
 .یدشلدیاماود هدندنفرط ینادناخلاتسب را یدادجاكنانراش «شعالشاب ندنفرط



)۸۱ - ۷۱۸ ( 

 ماود هشیراهرام كنفالسا نامز یفیدلوا رادمکح نالراش
 ی : س 1 ی

 نفع کج تدم ندا ماود هنس یلا قو یدک |

 یرارفس كنالراش .یدشلا هراداتاذلاب ینفصن ناه درارفسو «شعا ارجا رف

 .ردیراپرح اینامرج و ابلاتا «ایناتنک | :هدرلنا .رللسالیرآ هبورغ چوا

E 1یددرلفرط و یاب تاد :یدیالو كب سیا ینجاا دانا ۱  
 .یدشلاق یتلود هوما هدنسهتوا كس راغاطهءهربب زکلای «شمرق الماك یراتمواقُ

 دانا 1 زکلا نالراش .یدروسرتک هلس هنلقع ینعا موج هراف رط را طرق

 ناسح یریما ) سوغاراس ( هدر «شمردشاپ ی رلوزرا لالقتسا نلک هلوصخ

 : یدشع ولو هدمدراي هناصع ييدتسا یشراق هاجرلادبع ریما كسردب الا

 هدنجما شاشتغا ر و وب قلود هب وما نالوا ار هداینایسا هد رص وا هققل | ین

 .یدراروس دنا نایصع هدنروصر یداعم یشراق هربما رلیلاو یهداننایسا لاوخ .یدرونولو

 دیس ا كنب ردب الانیسح دار هلک ه(سوغاراس) اشک ین راغاط هل هری هنن رزوا كنو نالراش

 "لماک کلام یهدنونچ كنهنهرپ نهرادبع ریما هدنتدوع طقف . یدشلا مدراپ هنتوق |

 .(۷۸۱) یدشلدبا فلت هدیردبالا نیسح یک ییدلیا طبض

 هدافتساوب طقف .یدرویتسیا كنا هدافتساندننعض كنتلود هوما هدرود و نال راش

 ردا ےک یەقوم هغباخ < رویلسالوا عقاو نامز ییدتا سولح ۹ ثا هفملخ ره شم 7

 (اروتسا) زکلاب ماشه یغوا كن اجر لا دبع هج زا . یدروبدیآ رابتخا یضرع لاحرد زا

 رکسع ردق هنرلفرط لامث تان (هنهریب) ۰ شلآ ی(نوریژ) « شمالاف هلبا بیرخت ی رافرط

 دارها

 A0 4 دلج «یوم رات «قیفر دا





 ۹^ اش

= 

Ê۱۵۱۰ «ندنسو لپ ایرب كرهەرود تخ ەرېلآ (  ) 



 یوم رات 1٤

 تاحوتف و تیاهن .یدردیاباحا یتف كنابنوسفاص هدنوحما یسملسهدیا لکشت

 ءرانالآ ندراقنارف یهدقرش « شما شخ تعسو رب یتتسم هنموکح ژنهلوراق
 .یدشلا روهط رازبسنارف هدندراقنارف کد

 (زولوط) و (نوبرات) «شعا راما هللا كلام عیسوت ییرلنامز كوص نەبە
 یرللغوا ینکلام هدءرص یییدایا لاک ا یتاحوتف (انناتک 1) « شلآ یترافرط
 (یرتسون) هلا (یزارتسوا) هدممسه و .(۸1۸) یدشلا تافوكرديا میسقت هدننیب

 کنسرو «اننالآ < سناوور « انوعرو ؛هلراش ییغوا كوو CS ۲ قرض و

 هتک ولرد رب هلر ر شدراق کیا طقف . یدشلا تباصا هنامولراق هدیرلفرط

 هلرلةتأرفنونو لراش «شعا تافو نامولراق ارکوص تدم رب تیاهن .یدراشمهم

 .یدشلاق قرالوا یروطاربعا هن اکب



 ۳ رثب ژن هلوراق سراب ژن هوور هم

 ینیدلوا امرفمکح كنوزاب ٌءوق . یدشغا بسک تالکشم هدایز كب یقوم كاا
 و . یدرروسرو تها چیه هبایاپ رابلامور راک ناروطوا هدرادرک «هدرود ود

 ر هدامور .یدراروسدیا سح جایتحا هنس هر ام هارادمکح 7 ینجا رلاباب ندنس

 «دویلا هرابتعا رظن ینالکشموب ا ربارب هلکذوب .یدرویلیدیا عاقا راتبانج قوچ
 نوجا كمریو لکش رب عورشم هنعقوم
 كنب .یدروشبقلاق هنیداجا رلناونع

 زتفاو نیطنطسق ایوکهدوک هنتیاور
 دلو و هیاسدلک لوا نوک ترد ندزلدیا

 اداع تازاتما و . یدشمرو زاسما ر

 . یدندرلزا تما صوصحت هراز وطاربعا

 ‹ تما یک روطارعا قط هد

 یخات «یتهسلا ناوغرا ۶ ۲
 یک رروتانس یرابهار امور «قحال وا

 قحا یتسوا ناروا ي کک
 . یدرلکجهک راهردنوق شا

 ناططسق هروک هشاور كنااب

 تاماقم ولرد م یعاقم كره نس »

 ك یدشعد « ردەدنقوف كنه وسد

 همر دیو. یسهفاک كاراهقشوو هک ود لاح

 وا لس هدامور هدلاح یتیدنولوب مدراعدا تکو ۲
 یتگ احعو طقف «یدروینولو هدنساهدا تک اح هبضوابلاتا ااب امقاو . یدروم
 كتابا « نه هلعءان . یدکجهلسهدیا اطا یلارق قنارف یا « لکد یدنک
 . یدروسدنا هم ییلامقتسا كيالراش یغوا هدایز ندنذوم

 ارکوص ندکدلیا لاکا ین-هیناحور و هسایس تالیکشت كنغللارق «نەبهب
 هفیظو مهملا كيدل ا اغا هدانا وب . ىدشملا عوجر هتتمنص كلحتاف و كارکسع
 یسملسهربتک هدوجو قاب دحاو رب كنهسنارف . یدیا یطض كن(اناتک ۱)

 كاابنانآ اذک .یدمزال یطیضكنیضاراکهدننب ( هنەریپ ) هلبا ( داوول ) نوجما



 یوم جرات 1

 -الوابولوا لوبقمینللارقكنسیدنک كلر هردنوک هصخم تله هبایراخآ ز اپا یتح
 ۱۳ شر را تایم او ندای. ین ا لاوس ىج هم
 كره ریدسک ین راجاص كةرهداشیجنحوا ندرلیژنهوورهم «شمریو رارقهنسارجا

 نوتوب « یتقفاوم كنماقم قلاپپ هدی-یدنک « شعأپاق_هنیرتسانم ( نهترهب نس)
 سولح هب یلارق تح هل ایداشا رلکو و «ی وصت كرلس وقسب «یناا كنهسنارف

 ۱ نا هدیرالوا هلتضف « شلوا باتآ یسالجا كنه هلعءانس .یدشلا

ites ۳ 9 
> 

 یساضما نکیایلارق قنارف كنه«

 (سقهد ونی ېپ ونیمود ومیسیس وسرولغ ا مونفیس)

 ندنفرط سویجافیتوب نس هرزوا قلوا یسهرطاخ رب كنا سیدقت ینولاط
 .یدشلدا ساده

 رب قالداپ یااپ نهپهب «شلک هنترایز كن هبه نەيتأ یجنکیا اپ ارکوص اهد
 باب . یدشمورو هدنناپ كنتآ یاسر یداع "رک وص «شمالشراق هدنروص

 رضاح هیاهایتسوزرایه كناپاپ نهی نامز یرلکدشوروک هدهص وصخ تروص هلبا
 هدنسهحش رفسو «شعا رفس هال اتیا هدعب .(۷۵4) یدشملا فارتعا یهیدنولو

 ندک د ایا زارحا ییامسج ذوف وہ ء ایپ . یدشلا نیمأت ینسینامسج ذوفت كناپاپ

 وب « شلوا روبج هیهظفاحم یشراق هنیراروطارپما قرش هلبا رارابمول وب ارکوص
 بقاعتم یرب رب یرارابمول « نهپهپ طقف .یدشلاق ضورعم هنالکشم یبخ ندزو
 رارب هلک:و .یدشمالاق وقروق چسه ندفرط وا قترآ هجدبا بولغم هعفد کیا



 ٦۱ رلب ژن هلوراق س رل ژن هوور هم

 كلهتراملراش سویجافنو .یدشانیمآت س ویچ افر و نس یتبطو سهنماقم قااپاپ «ی داحا
 .یدشلوا قفومهب هراداین رلعباناسیلک هدنسهاسهاجو «شلوا رهظم هنس هناجكاراش شل هتیارس
 هنسهفظ و بقاعتم یارک اذمو «شلک + (امور) نوجا هرک اذم هل باب هد ۸ سوجاننو

 سویجافنو . یدشلا تسایر هرالبسا وف « شقیا سيسأت راقلسویسپ قوجر ك ردىا ماود

 نیعرئاد هننرلقجالاق قداص هنماقم قلاپاپ هراسوپقس, نوو هدلیسنوقر ندا داقعنا هد ۸

 هنتل | طابضنا یفلنایتسرخ هدلوغ و انامرح « هرتلکنا هلئروص و سویجانو .یدشمردتا

 هد(زرف) هد « شم هتسرآ قلوا هنلخاد هنسهصز یرادیمث نابتسرخ ارگ وض ندقد) ۲

 .ردشلدانفد ه (ادلوف) یدسج كسوبجافنو .ردشلا تایح كر كر هديك هنا رلتس رب تپ

 وغ غ یلغوا نالوا ندسهحوز كوص هدننافو كلهرام لراش نا را

 یوت)ندنق رطنام ول راقهدهسرا شک ام اف هناط هصح رد هتک

 .یدراشلاق = هنراشاب زکلای نامولراق هلبا نهه «شلدبا سح ه(وناش

 ۳ ایم روس هم

 (سومود هروبام وسوریو یرتسول نا + مونفیس)

 ایناتک او هطبض یابنالآ «راشلوا عبات هيرا كنیرلابراب هدتیادب شدراق ییا وب
 .یدراشملا تربغ هکعا قیسنو لیکشت ییاسلک «هفلآ هدابقنا تحت ینارهیواب هللا
 نوجا كما نمأت یالوق اهد یتعاطا كنبراقود ارهوابو ایناتک ۲ ارکوص اهد
 لارف 9 طقف . یدراشع اب لارو یلدءهدلش یحنح وا ندرابژنهوو رهم هی را دن

 - ورو هنیرزوا ارهیوابو اینالآ شدراق کیا هدمب .یدلکد راح یذوفت رب چیه

 تیام « شما تقفوم زارحا هلدشو ربج هدنساننا رارفس و نامولراق .یدراشم

 هحنلافز کلا هللروصو نهه .یدشم رو رارق هکغا نسف رصح ههنادیاع تابح

 "الماک یرانالا ارک وص اهد «شمریو یضارا مس رر قراراقبج ندسبحم یوغبرغ

 .یدشلوا قفوم ۳ ساق تم كوو قرالا هل ا یتعاطا

 .یدشمشدلاح هنلاصحتسا تنعورشم هتنادناخ تدمر ردق هنس چوا نه



 یوم جرات ۷:

 ييدليا ارجاهد(هساوون)یشراق هل هه راملراش طق < شم هتساا كمورو ردو ه(روط)

 .(۷۳۲) یدشلوا نولفم هده راح

 .یدشملواکاح امام هدهرافر طبونج ارکوص ندکدلیا زارحا یتیلاغو لهنراملراش
 مسه هدنس یرللغوا یکلام وجا ردا نامت یک هنغللارق قنارف « لراش

 (اینوغروب ) «( یرتسون ) ؛ هنامولراق (هکنیرزن)و( اینالآ ) «(یزارتسوا).یدشمنا
 .هظفاحم كنموولق هد(اسناتک ۱) هللا (ارهواب) «شعا تباصا هنههب هد(سناوور)و
 ژتهوورهم لهرام لراش هللا لاتسیرهد نهه هللروص وش هتشيا .یدشلاف هدنس

 .یدرادطا لکشت یا
 لا( « کرا هدایز اهد تطویم هیضارا هدننامز لهترام لراش

 -اعولوب عورشم كنسهدلاو .یدرابراب اساسا لراش .یدشملجا یسهرا كتموکح

 بولغم یرابرع لراش ط2ف . یدشلوا فده هنتسل كناسلک یالوط ناف

 كشراروبسم ناتسرخ نامز وا  شلوا ینامرهق یسع رب اتداع هجدیا

 ییوولق . یدشمالشاب کا تبغر هدایز كب هلراش ا-یلک .یدشملسک یسیماح
 هنادبم یساسلک امور هدیرلیژن هلوراق هسیایدراقح هنادىم یساسدلک لوغ هکلصت
 ندفرط اسیلک هنب یراتکرح مظتنم ربغ ككرارابراب یسورغوط اهد « قجهراقبج

 بلج هنتلا ذوق كلاسك ینللارق لوغ راقنارف هاتقو . یدکحلبدبا هرادا

 .یدرلکحهدنا بلج یتفلروطاریعا تیغ هدیدمش .یدراشلا
 نامآ تنس .یدراروبن ولو هدنجما تیلاعف ر كوو یرارتویسیم نابتسرخ هدرود و

 .هر) هلا (WUD) ره هک ز نس «هد(لوغ) لاغنس هلا نابمولوق نس «هد(اواطاب)و (اقیجلب)

 هلا رو یلل و نس «هد(هکسرون) نابلنکنس «هد(ارهواب) هدر هور نس هلا نارەمأ CR «هد(اش

 هدیسهفاک كرلبهار و . یدرارومدا هغبظو یافا هداینامرج ( سانفو ) سویجانمو نس

 ة یدرار ورن ولو عبا هنناق وشن كنامور هدیسهفاک ۰ رار ور دبا نقلت قلن امتسرخ هرلتسر تب

 یفاراکادف ولردره نوجا كمربتک هلعف ندهوق ین رادصقم «رارونولو هدرلظعو هن لاها رلن و

 - والسا هلا ران وتساو شا هفظ و یافا هدنسلاوح (زوم) نامآ تنس .یدراروب دنا رابتخا

 اهد ندادنال ربا ۰ یدشمامالوا قفوم طرف « شم هتسرا قمر دشالن ابتسرخ یرل

 ءاش 6 شغا سيس ا7 رارتسانم قوچر هدهسنارف نابمولوقنس ناک ندابناترب گو وب | رک و ص

 نس حک اش اید ۰ یدشملکح هرلغاط یهدیراوج یلوک (سناتسنوق) هدلاغنس ۱

 ییهفیظومهملا هدنجما رارنویسیم و . یدشلا سيس ا رارتسانم هدنراوج (نار) هدرههکیز
 (دب ريف ن و نس) یمسا یاحور . یدیانوسقاص ولفن سویجافس و .یدشتا فا سویجافسنو

 هدداقتعا كراکللوناق . یدشلا زی ا هلا یسیراداو یسابس رکف سوجانو . یدا



 ۹ رلپ ژن هلوراق س رپ ژن هوررهم

 هد نه هب هده رص یرلکد هتموکح تر رالارف لش و ندرابژن هوورهم

 یسهمدقم كرودرب کی «تبشت وب .یدروییدیا سیسأت یتموکح راقنارف «لاتسیر
 « شماملاق هلکلردشلر هةلروطاربعا قنارف یاوقا نمرج هدرود و .یدیا

 .یدراشا تک رح هدکلر «دیرارنوسیم ناق > یار )وا ۶
 ۳ ۱ هنر هدننافو كنه هب ۱

"J ۰ 

 یم جد 9
 لراش یلغوا نانولوب,دسبح كنآ ءوابلآ

HAران وسفاص لراش . یدشلوا  

 مهم كا < شا هبراحم هلراملارهیواب یو

 ۔التسا كراب رع هدهرزواقلوا تدشت رب

 ہد ع رابع . یدشمر وط یشداق هنس

 هدلآ یایناسا هد «یاقرفا لاش

 ی راغاط هر هد ۷۲۰ .یدرلشع |

 ۔اع ی(زولوط)و طبضی(نوبران) هلر هک
 قود(دون) داناو اعقاو .یدراشل اهرص

 ند (ایناتک 1) ارکوص هنس رب یرابرع
 راب ع طقف .یدشلوا قفوم غم راقح

 یهداس قنارف هد۷۲۵ <« راشمشا رب هتسلاوح نوران

 و . یدراشمالشاب هالنسا رب یی

 .یدشلدیا بارخ (نوطوا ) « امغی انوغرو « شعلا (نوساقراق ) هدالبتسا

 دودح ندنرادهاحم ب ء ینزیق یتح « شما هلاصم هلرابرع (دون) نامز وا

 یلالقسا یشراق هلراش یدصقم ندنو او یدشلا ورک هاعع یظفاحم

 کیا هکلام کهدنراوج (راوول) هدنسهنس ۷۳۷ لراش هققلایف .یدکللا هظفاحم

 طرف . یدینلا دافمسنا ندنابع دو هسرزوا كيو « شعا ضرعآ هعفد

 (لوغ)نمجرلادع « شلوا بولغم كرهدیا ناصع یشراق هنحرلادىع ریما « ناغع

 هب(هیناو و: )ا رکو ص ندکدتا بولغم هدنراوج (ودرون) یرلدوت كرەرك هنسلاوح

 ارکوص ندقدقای یتساسلک(دهلاتنس) هد( هبناوو) نجرلادعع . ید ردق



 یوم جرات ۸

 وغادییعوا رها انک | هدهلکد و یتح <شلوا ۹ یعوا یه ه رادتخا

 تدحهجرد وص ندنو رلقارف .یدشمردنوک هیادناربا بوسک یترلحاص له
 .یدشلوالارفهرلشارف نونو یو ولف یحکیاهح دام وکح همادءا یدلا وم غ كر دما

 (ردهدنسهزوم نیارب) تاکوگتسم داع هت رود رل ژن هوور هم

 ردق تدمرب «شمشیداق نوتبسب تموکح ٌرادا هدنتافو كنيوولت یحنکیا
 ر چیه هدنل یادناخ ژاهوورەم تیام .یدشلوا علا ه(یزارت-وا) «(یرتسون)

 اف زکلا یادناخ ژن هوورهم ًارامتعا ندننافو كره وغاد ا .ىدشماملاق دوش

 تلیضف رب چیه قرا ندهلناع وب . یدروییروس تموکح 3
 چاص نوزوا ءقلا یان لارق زکلایسنرب .یدلکد ام ر

 اتم لور راس اك ٠ قفار لاقصو
 ۲ و ۱ ب۵ دالە اه

 نامز ییدشا لود هس ر وصح یرلریغس . یدردرا ایا ۳ راب اله رام لر

 یک ینیداوا قافوا تیاغ یسهناکلام كلارق .یدرولوامبات هنیرلما كني رظانیارس
 زمسقا هلغهتشب | «لارف .یدصهنسلا هدیتسهلصضف ندشاعم یحمرو كن رطات یاس

 هبارآ زوکوا یک نالوا وک :نامز یجهدک هر ر «راشاپ هدهناکلامقافوا و هلسعمرب

 .یدبا دنا لا یا د ونءرادا نولو كفللارق :یدردک هلس



 لصف ىج ب

 را ژن ەڵوراق راى هنهوورهم

(۷3۸4 ¬ 1۴۸ ( 

 ۔ لشاب هطاطحا قباح كب رابژنهووره« هدرصع یحن دب

 قلهشغراقرصعمرایماع ارکو ص ندنتافو كره وغاد .رد راشم

 رر بوسنم هسا ژن هلوراق .یدشمالاق رثا چه ندنادناخ یسا یک هدنا
 كرايژۋنەوورەم .یدراشهالشابهکمروستناعلس هلیناونع (رالارق لبنت) «راسید مقاط

 هدیبسرب کد . یدنا یرلمهمهدیا لکا سو ر دحتم یطاطحما باسا

 رب نوغروب ندلک هلاک نس اهد كرالارق نشود باتي هلسهوشن قلرادمکح
 .یدبا یراعا تافو هدلاح

 (اینوغرو) «(یرتسو) «(یزارتسوا)تموکح هدننامزهلوص كرابژنەوورەم

 لاش كلوغ (یرتسون) «قرش (یزارتسوا) .یدشلرا هرامسق یک (بناتک ۲) و
 لیکشت یرافرط قرش بونج هد( یدنوغرو ) «یرابونج (ایناتک ۲ ) «یتسیب
 «هد(یزارتسواررهبهکیز یحنکیا ندنرللغوا نامزییدا تافورهب وغاد .یدرودیا

 یسهدلاوهدیوولق «روبیروس تموکح هد(اینوغروب) هلبا (یرتسون) یوولق ینکیا
 یارس) ربهنیرایدنک یرب یه كرانوب .یدروینولو شلریو هنتلآ یتاصو كدلىقنات
 هرادا هروک هنسوزرا فخ ناکداز یعوکح «راشعا باخا (هلابود رهم «یرظال

 هسرزوا یافو هلره هکیز هد ( یزارتسوا ) ارک وص تدم رب طقف . یدرلروسدنا ۱

 یردفلم لمم وعاد
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oیوم خیرات ٤ 

 ارک وص اهد . یدرامسر قلعتم هبهیناروت تایاکح « هیاسبع ترض> یمظعا مسق
 اسلک .یدرلشمالشاب کما نیز هلراقسازوم و راکحبح هع راباق ی راراوید اسلک

 كا كنو . ىدراريلا ندسدقم خرات به ینعوضرم كرلمسر نالیبای هنیراراوید

De۲۰۰ ۰  
 .ردشعلآ ندلحا و تاروت به یعوضوم ك راد

 هسح ناع هدیرللکه یک یرلکدتیا قسط هللروص وش یمسر رلنابتسرخ

 شلآ وزوفرب هنشاب ایو (سوهفروا) یناسع ترضح الثم .یدراردیا لامعا عین

 دكراناتسرخ هب هش زا عاص هسرلبدیا اشسا لی .یدږلررښ یک هدیلکش نابوح

 لیاقماکو «رونول را لامعا .ردان ك لکه .رولور وک یرلکدمر و تسمها هجرد وا

 .یدرلیدیانایزتهلرلاع وایشیدلف یرلباق كنيراباتک اسلک نانولواربست (اخیتفد)
 اط رب صوصخ هغلنابتسرخ فرص هرزوا كمرت-وک ییاسیع ترضح ءاجزا
 .یدرارنالل وق راتراشا

 ا روم وش اسبلک بقاعتم ینسالتسا رابراپ هتعیا
 ةنمزا یک یفیدلوا زاح یتانعنع كرارصع قوچ ریاسیلک . یدک کشت روم

 ناولو هدنفارطا هقشاب ندو .یدشعا هدلا امام e تاغاح هعدق

 نونو اسلک هدهرص رپ یرافدلوا ناشد رب مدنا یارخوماسا رلموق و راتموکح

 هسعامحا ته رب مالعاص «نیما هتساآ شعا بلج هتد 38 یهدفات یاوف

 یدشلا نرتع هنلکشآ

 : رزم
 هس س ۷۲ داح ءیعومع رات «رەمابش بس ٩ دلح یوم خرا هوسارو سنوال

 لهتسوف س تااکح هدنرود رل ژا ور هم 1 یررهب هتک وا سسس یخ رات امور سو و

 ۲ ن رع بس ییندم رات E O ۳ یناماظن رات e یکما « ژنالوقود

 یخ رات كنموق زیلکننا



 o ه رکف تابقر هدنرود راراب راب

 لیکشت یللحم رازاپ و همکح هليا راوآ یصوصخ «هنوع هناکی هدنساشنا اسلک

 هزار .یدرابع ندرلاس ییئوتس منش لطتسم راتو .یدیا (راکلیزاب) ندا

 عقومرب صوصخ هرانیداقهجنءانوزواكنانب ارکوصندکدلدیا ذاا هنوع رلانب وب

 .یدشلدیا اشنا (موسیرطآ ) ولوا هدر «(سفهنران)ر .نوجمارانلدازتفاو زونه هللا

 کسا اب رلنوتس :.یدشالشاب هکذلدیا اشناورغوطهب ندقرش اردن رلاسبلک هدعب

 تنهروقهدایز كا هدنوحما كلوب .یدشلیتک هدوجوآدیلقت هرلنا ابو شعلآ ندرلاس

 یحدرد «شعاللوف هفزود ا هد رلات .یدشلدیا حیجرت رلةاشاب ددر رط

 ارکوص تدع رب .یدشعولوا اشنا رازه هترزوا رانوتس ورغوط هتتیاهن رصع

 هدنلکش چاخرلاسبلک هلتروص وب «شع ولوا هوالع اهد هجراپر هجمرآ هرلاسلکالوب وب

 ناس) «( ایداماتناس ) « ( رهببنس ) یهدامور هل زا . یدشمالشاب هکذادیا اشزا

 رل داق هدنساننا تدابءهدقرمش .یدشلدیا اشنا هدزرطو به یرلاسلک (هزهنغاط

 .یدشع ولوا اما رایر الاغ هدرلاسلک نانولوا اشناهدرارو نوجایراقدروط یربآ

 وب یساسیلک سوی رعد نس نانولوا اشنا هد( كينالس ) هدنیادبرصع یحنشب الثم
 رلاسلک ندنعبدلوا لکشم نداشت هنگ همش هده روس . یدشلدیا اتنا ادرار

 كما اشنا یسهل وق لاح هرااسلک هدرود و . یدشملسای ندرلشاط یربا به

 هده روس « هربا هناي كياسلک یرل دل وق لاح هدالاتسا 1 یدرولوامقاو ردأت كب

 . یدریلیدیا اشنا هتسهبج هسیا

 هدنوجما كلوب «رلشعا اشا هدیرلا--دلک زبتفاو راناتسرخ ارکو ص اهد

 زود اي یراماط كنیرلاسلک زیتفاو . یدرلشلنا ذاخحنا هلو یتراماح كرالامور

 .یدرارریدتیا دانتسا هرلنوتس یو ءراراودنیلاق اب ینانب «راراپاپ هدنلکمهبق دوخایو

 یلکشچاخ هد هني رلاسلک زبتفاو «رلشعا هوالع ندرلف رط ناي هدهرانو ارکوص اهد

 اشنا هدننامز نیطتطسق هد( امور ) یسکسا كا كرلاسيلك عون وب .یدراشمریو

 اشنا هدایلاتبا هرخ الاب اسلک و .ردساسلک (نآ وژنس «یاوسج ناس) نانولوا
 هدهدق رشرلاسلک عونونارک وص اهد .ردشلدیا ذاحنا هنوع هسرلاسلک زیتفاو نایدبا

 . ددیساسبلک ژروژ هد(كينالس) یسکسا كا كراو .ردشملاب

 نوجا نییزتیرادم هلرلىم وقاطاق فرص یرلریوصت یایوومسر ران ابتسرخ

 دارامسرو .یدرازالاق ىلاخ ندقلوا عا هنعیانص هعدق هنمزا هدص وصخ و «راراباپ



 یوم جرات ۲

 دما ممعت هلىم اب یهدم ( یروطست ) هد یراناتسرخ هبنادلک هلا

 رب هدهدعزانص زسهېش چمه یسفر هجرد و كنابح سالک

 یک اسلک هده رص وا هققلایف .یدکجهدا لصاح رم

 . یدعبات هبهلابخ همیدب رب یکی نوتبسب ,هناجابتحا صوصخم

 ی راوی و عیانص

E ۰ ۰ ۰ ۰۳ 8  

 یلانص و ؛ یدلکد یر الک ندنعیانص هعدق هنمزا ییانص ناتسرخ

 یه رب ابدیسالب الاغ هد(نهوار)

 هدافتساندنعلانص هعدق همزا نوحا نمت ینحاتحاو دصقم شا ذاحما هطساو

 .اطاق ضدالا تحت ایو راوا یصوصخ زکلاب هدرارصع كلبا راناتسرخ .یدشلا
 ندنرود ناطنطسق یتح . یدرلشلا افتک | هللا (۲۲ هفح) یساشنا راسوق

 «یرلرازع هكراهدیدلظ « كرللسر هربندرب «راشمالشاب هفع راکشا یرلان اراعا
 .یدرلشعا اشنارلاسلک هنرزوا رار یرلکدلیا داقتعا هنکیدتا روهظ راهزحعم

 انرد كب یرلنو نوجا ینبدالوا شبنک ردق قجالآ ناسنا قوج رادصم یسا
 .یدرلشلم | لیوح هیاسلک هدرللاح



 ه١ ه رکف تايقر درود رازاب راب

 ندر قهر ر روتانا یماسلک هک اسا : یدرونوو 1
 هطساورب عبا هلکشقجنآ هفسلف «روینهتسیا قعولوا بیقعت افرح لبجثا «رویرآ

 .یدرویلیدبا یتلت هدزوا قاوا
 ها وا « كلسم و هتشيا

 نشهلر هدنفاروطاربع | امور ردو

 < هرزوا قلوا یثتسم راک

 "هلماک ناه هد هراس ماوقا

 هن ادىه ینبهدم مزینایرآ نالوابثاغ

 هسرزوا كلو . یدشمراقبح

 هلیتفو هدنسناحور سل "قینزا

 هدقرش « فرط نالوا شعاهماغ

 سویلیساویشدراق هلنارا و وعهرع
 هدهد غ« .راووعهغ یسنایزات و

 ده نکا سودو ىلنالىم

 .یدرلغلوا عا هتک كرلمل

 ۔وناق ( هدندنرلهلداع فالسم و

 یتهامیوم و هناکبینم «(كلکل
 1 ۰ و
 . یدشمشیح هن ادم تهدم ر زاح

 یرانم رلایاپ هدنرابموفاطاق امور

 ه هلداصوب . یدروسولو هدتسلاعف ولرد هقشاب هدرل نانو یر هداتنا و

 قله رطب یر ندنسهنس 2۲۸ سوس روط هە . یدشلا كارتشا هد سوس ر وطسهب

 یراتهام یرش و یهلا كناسع ترضح ها کو كسور وطسه .یدروسدنا

 هشعءاس .یدربلسهدیاأتیارجا یوا یرا تسهام ییا و .یدنایرآ ندنررب

 . یدلکد (یسهدلاو هللا) هسقود «یدبا (یسهدلاویسع) «ایراماتناس مه ترضح

 ٤ شعولو هدناعفادم ( لیربس ) سوللیرک قیرطب «(ردنکسا) یشراق ,روق و
 و تیام .یدشمشقلاق هناساینفیدلوارب كتسهام ییا یه دوجوم هداسع ترضح

 كرت كردیک هنیرافرط ناتسبرع سوییروطسهن « شلک بلاغ سوللبریک هدهشقانم
 اتاق .مرخ الب نهذع 00ا سسات كسوسروطس# .(4ع۰) 3



 یوم خیرات ۵ ۰

 .یدشلوامقاو هدنساننارلهشقاننالو عوقویشراقهسوسروطسه یسلریو تیدوبعم
 .یدریلیدیادادمتسا ندرلنوا راذامزضعب .یدراو یرادونعم یماح دارهمشم هاسفو

 -راب (امو ر)و ی او .یدراو یرلکلم هدهدنناپ «یز,نعر_ كلرهش صه هدیدمش

 (اینا) الماك یرانونه
 وا صبصم هنئدابع
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  ۳ی  piy \sye ۳ A1 ۳جا -
 رر مهم هنیدزوا هیساس
 الشاب هکُعا ارجا رثأت

 وا اهد «اسلک .یدشم

 ندملاها هدرصع یحنح

 تالکسش رب یرا

 . یدشم رگ هدوجو (یسهچرت هنناسل طوغ كناروت) هغي رب نفس اار | نیک هدف
 ار EE (هدنسهناخبتک الاصپوا)

 ۰ یدشمالاو قرف ٍ عده هد تم و هلا اتسلک < شا دوش هدهتم وکح

 یدک نمل دوم ییا هدننامز نطنطسف یتح

 هس هشقانم كلبا ارک وص ندکدتبا لکشت هلئروص وش اسلک
 ییلاطو مهم كا هدصوصخ و .یدشعا روهظ هدنلخاداسلک یرل ر تفانم اب

 هدنساسیلک ( هیردنکسا ) .یدروسیدیا ارجا یرلاسبلک (هک اطنا) و (هیردنکسا)
 طار ر هد هبرمشب تالماعم هلبا هیناحور زوما هلبرثأت كنسهفسلف نوطالفا
 یساملشالک ۲ ندنرظن هطقن خخرات 4( تاروت ) « روبلیدیا دع دوجوم هنافوصتم



۱ 
۱ 
 و

 1۹ ه رکف تایقرت هدنرود راراب رب

 .یدشلدباهجر هدههحشرا رانامزوا یرباكسوم هزوا کک یلدیمزا

 مش ناتسرخ < سولاسولاس ىلاىلىسرام < سو ره و هس یو يسار اهد

 نداراهتشا ف یهدنناسدا

 كونو هدقمزای را سوم وربه

 طقف . یدراشمل ا زارا تریعرب

 نف یراسیو مرا نایتسرخ
 ا هدهنارت وم ضعل هدنج راخ

 یههرمشب لاوحارانوب .یدراشلوا

 ریوصت و له هدنروص رب ییبط

 كنايونعم یبش یه < رارویما
 .یدرلروسردنولوت دىنا ىا

 نانو نشیتسهدرود وب ندیس وب

 یرلسبو رات یکسا یراخروم
 ی رای ندصل اه و كردن ادنلم

 هداطسو نورف « راشمراتروق

 یراق هنیراسبو مرا برع

 .ردرلشملا زارحا قوه كوو

 فری الك و تداع

 یجشردن یسهبرکف تاقرت تپ تسر,
 كنو هقنرابا تح

 لاغشا یساسیلک نابتسرخ ینماقم
 هادا قلات ۲

 قیرطپ هبنیطنطسق هدرارود یا

 .ه(سوهز) هلبتقو الثم . یدشلا رثأت یارجا هدهنداع زرط یک ییدلیا لاقتنا

 .« شعولوا صیصخ هنیرازبنع نابتسرخ یدمش یرله نانو نانولوا صیصخت
 .تدوررفا را «شلوا ما ( مس ترضح < ایاناپ ) هنر كنه[ ساللاپ

 .هلدوصوش هب(ایانی) .یدشمالشابهکلوروک یسایسرونم كناياناپ هنب هدهنیرب لهیکو

 ۹٤ 4 دلج «یوع را قیفر دجا
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 یو رات ٤۸

 یتلم یدنک « روسزاپ هدنناسل ی تمام : یدعلوا لصط طاترا رب

 ینتلم قرالوا یسهحش هلع هساسدا تسر تب طو . یدرو دا هظفاح

 ً یدروسلیا میمعت یهحس ال اسلک هدرلرب نیا هظفاح

 سوم ندرلنازاب لجأ

 قار
 كرارعش (كيربل)
 دخ یخ هنسق ۳1

 . قدما ی

 ویښ ادور لمزا
 ناو كس
 ی( زاهدید لظ )

E Er 

  ورتفآ, ىر

 اسلک ) كسوسز

 تیاف (یرایهلا
 وب ۰ یدروپشم
 نوتو  راسهللا

 ینیدلوااق یرایهلا اسلک نلبند (یژروتل) هنر كرامارد ا هدرودوب

 یراظعاو دوهشم كا رود و . یدشلوا ما رلاظعو هدهنسرب كراقطت یک 1

 «موطسوز,رقناژ یتیرطپ (هینیطنطسق) «سوییلیساو یلهبرصق«داووخءغ سوقسپ
 هدكاسیون رات هدنتلآ یذوفن كناسلک اذک . یدیا ول هل ىج رب یسوقسپ امور

 ترضح قراریدشیراق هدیتشرات لینارسایم راخروم . یدشلاا قرت هلتعرس

 ندا زی هدایز كا هدهبعش وب .یدشلا تدشت هفمزای یعوم ران ًاراتعا ندمدآ



 ٤۷ هب رکف تایقرت هدنرود راراب را

 قانابتسرخ هفسلف و 4 دا بنقعت یسهفسلف نوطالفا هد(ه ردنکسا)و (هننآ ) هدانا

 .یدرربدنایوا یرلسح (هبنار تدحو) هدنبلق كسك یه كردبا جازما هلبریتاسد

 سوست هن یلسومطتسق هد(هاططسف) یصخ روہشم كا كیرغ هدرود و

 .یدشل وا رهظمهساونع ۱ )سوت یا سوس اسل هدهک اطزا هلا

 سوسانوأ هام عم .یددناع هنحشادم كرار وطار | «ههفسلف یرلقطن هحباشابك ران ود

 رارابراب « هطبض كنامور « راشمروتوک هبیرلیا هثدلوا یخ رات «سوکسیرپ هلبا
 سوللهروآ هدندنرلخ .ّوم ناتال . یدراشمزتک هدوحو رارا مهم راد هنیرود

 را مهم كب ( ۳۳۰-۰۰ ) سونالهحرام نواب اسما ۳۵۰-۲۰(۰) سوخاپس

 . یدراشلا تقلا هرات

 فاتح ا هني رله ر Cs تلاعف وب ك رلتسر تب رلنانسرخ ارا ا

 نوتس یایدا کل نیم ر . یدراشعا تقعا رارظز هل 7 :

 رلرثا نوجا هعفادم ینانابتسرخ یشراق اکو هدیمسق رب « شمشبلاح کما وح

 كما هدافتسا ندنراکفا كراتسر تب هدنوجا كنو . یدشمالشاب هكا شن
 الثم .یدرلشلا ماود هرلارو نوجما ینیدالوا دوجوم بتکمر هقشاب «راشمهتسیا

 یدرک اش كسوسناسل یلهک اطنآ تسرتب «موطسوز رقناژ ییرطپ (هنططسق)
 یرلستکم ناتسرخ :یدراشعا لیصحم هد(هننآ) سوسساوو راووعءرع .یدیا

 نوجاكمریدشنب یراملعم هندداقع ارکوصاهد «قموقوا یراباتک ند زکلای
 .یدشلدبا سست

 . ید اسا ربات هد(هک اطنآ )و (برصق) «هردنکسا) را ۱ ۰

 بیر ندنفرط راارا یلاوح وب .یدا هد(تبیز) ةد شم كنساسلک هروس

 نا لا ترصخ اتر .یدشادیا ق ههو
 . یدشلدیا سیسأت هدنراوج رتسانم « هد(محللاتب) ندنفرط سوی وربه یتکم
 «شمریدشالن بتسرخ هدیرابتکم تسر تبهسرزوایزاشتنا كواناتسرخارکو صاعد

 (هنئآ ) زکلاب .یدشمالوا عياض هدانئاو یتیهام كنسهرکف ا بغ طقف

 .ىدشملا هظفاع ینسهعدق تھام ىّ کم نوطالفا یهد

 اطعا تسهام و لکش رب کی الماک هننادا تسر تب ۳۹۳ قلات

 رکف لیدبت «هنکاردا كقلخ هدایز ندمیلعت قلخ كنابدا هدتهامو .یدشلا

 هدنتیب ماوعتابح هلیاتایبدا ندیبسوب .یدیایساء ولو زناح یتیهامرب قجایارایهنسمنا



 هب رکف تاقرت هدنرود رارابراب

 1٥) ۳۷-۰ ه دالنلادعب)

 رزوریز هلسالنسالرلمرح تاسسومو تاماظن هدب ع 9
 ap E E Ny یفاود وک تان

eهنب یشراق هالتسا وب هعدق تیدمه هدهرص یفیدلوا  
 « یسالوا فده هلالحمضاو طوقس كکلتسر تب .یدشلا بقعل ییدق یشم

 - روطاربعا امور «نونفو مولع طو .یدا ندنسمالوا طب یتمواتم هوق ا

 كغلروطارببا . یدشلاا ماود هدکمرتسوک ینرانآ هنی یک یغیدلوا هدننامز یی

 (هننآ ) ییزکم نونفو مولع .یدیا قاب یغوجرب اهد كرابتکم ییدلیا سبسأت
 هتیادپ رصع یحنشب هدیتکمنوبفرص یهد(هردنکسا) اذک .یدروییدیا لیکشت
 ر هد(تورب) ءیتکم تباطخ ر مسج تباق هد( هک اطتا ) .یدشلا ماود ردو

 سیسأت هد(هنطتطسق) ندنفرط قطط اذك .یدشلدیا سسأت یتکم قوقح
 .(4۲۵) یدشلدا دیدجت ندنفرط سوزودوت هت یجنکیا هدیلاع بتکم نانولوا

 هاش رفآ «هد( ر رت )و (ایلسرام) « (نالبم) «(امور) نافرع تاسسوم هناکی هدیرغ
 لنکشت ینزکسع كنهفسلفو مولع ( هجطراق ) .یدروینولو هد( هجطراق ) هسیا
 .یدروسدیا

 هکنوج ؟یداکد ا قیهامر لم نونفو مولع ندا تیقعت لماکت قبرط «هدرودو

 رب كنبراکفا عيادب نانویو امور نونفو مولع . یدشلاق یوق نا و هده ءاموره قترآ
 تب وئفو مولع ۹ یدروس دنا راشتنا هدکلام نشهلمانو «ناشالیلامور هرزوا قاوا یسهلصحم

 -ول طاع 3 هنمز یدسا روهظ «هرکف تاقرب .یدیا یسل اها تلایا هدرلن الوا باس هنلاقتنا

 یطنمونایب ملع «فرص تالماکت نونو ندییسو .یدشلوا عبات امام هننایح كتلم ینیدبول
 و .یدرونوقوا نوجا دیلقت زکلاب راررع یکسا .یدشلاف رصحنم هنمولع هعدق ٌهنمزا یک



 ۶ ۵ رلقللارق راب راب

 ؛ییزتت هحوا كنللارق نوسقاص یدب یرکید » یسالوا ر كتاماظن هدراقللارق
 (سقەسسەو) رابلهقراعتاد .یدیایمالتسا كرانامروت هلا رابلهقراعناد هدیرکید

 كلارق رب یرازلکنا نوتو هدرانامرو < راشماقارب تموکح هقشاب ندنتموکح
 .ردراشمربتک هدوجو یتداحا زیلکنا كرم رو هنسهرادا

 ۱۱ او ات قاص افلا م 5 ۳
 و REE a دا ب

 مس هدرلتماسح فلت ییخارا نامز یرلکدسا

 دوج وم یضارا هدکلکوو كجهریدنک یهلاعرب هدنجما رنو . یدراشعا

 كرک یضارا .یدراو هدرارب هدتماسج قجایالباق یهبحان رب لیمکت یک یفیداوا
 ا لاقتا دللا دنس رب نلند (دننلقو) دک د

 تلم ) ی( دنهقلوف ) یساروب « شعرآ یمسق رب نامز ینیدنولوا میسقت یضارا
 زارفا ههح هصخش 7 کناه سه ندضارا و . . یدشلا لکا ی(یسضارا

 تالکشت و . یدرولوا روح هنسافا تمدخ ر هتموکح صخش وا هسرونولوا

 . یدصوصخت ,راتوسفاص لا ی ع

 دارا ینیدلوا بحاص كك یه رلهقط و .یدشلرپا هرلهقط فاتخم یلاها ۱

 رانوسقاصولفنآ یسهطبارهلاع نالوا دیدشتیاغ هد رانمرج .یدناآرظن یف

 «(رتسهح) هرزواقلوا هنسانعم ( E «مورتساق ) یلاها . یدلکد دوحوم هدنشس

 .یدرارروطوا هدرهصق نلسد (عرور هدنناسآ لک |

 یسید كرارومأم و كنودرا «لارق .یدراو لارقر هدنراکسأر كتموکح
 یتادراو كلارف رنو . یدراو یرایوک و یرلکلتفح «یرلیارس كلارق .یدیا

 .یدراو یساحهدرب یصوصخ هلبا یسهمطق ظفاح ر كلارق . یدردیا لیکشت

 یسک و ور یاد هده « یسودرا هن کنوح ؛ ید دودم تیاغ یتحالص طو

 نایند (ناتیو) .یدردیا تعجامهساج اتادنوجما راشیا مهم لارق . یدوجوم

 هلا یلغواو هحل ارق «لارف «سلحم . یدلکد ترابع ندنسلحم تلم ر راساحم ون

 ثلارق . یدک ندنناکرا یارس و ندرارومأم هحیلشاپ « ندرلس وقس رار

 یتقفاوم كرانوب نوجنا یمعیا بلط یریو او یسریو یضارا ند( دنهلقلوف )
 . یدربشب راق ران و به هتنالعا كیرح « هتسهرادا كنام انودو ودرا .یدمزال

NOsسس:  



 یوم مرات 3

 یهد(ایناتسرب كوون) یناسل كرانوب . یدراشللا مسوت هلبرامسا یدنک ییهطآ

 .رونولوا ملکت نالآ ندنفرط رایلایناتهرب یهدهسنارف هللا رابللا
 ی رانمشد هدبرح تقو . یدقو رهش چیه هدنرلتکلع . یدیا رابراب "الماک ماوقا و

 ارش میسج تاغ نوجا قموروق ندنمشد ی رایدنک « رارابو ی رزو نوجا قعوقروق

 (دوورد) « یریعاش نابئد (دراب) كماوقا رابراب و . یدرارین القاص هنسهقرا رللوس

 ۰ یدرلربتهرکوا ینتدیآ كحور هتقلخ نونو هدادنالر | راد وورد . یدراو یرل_.هار ناسد

 . یدروهشم تاغ یتاطفو لتع كرد وورد

 تاحوتف ول ۵ داليا لبق) شع الشاب هطبص ندنفرط رازەج ا ارات رب

 یج درد دالبلادعب ارکوص اهد .یدشع ولوا لاکا ندنفرط الوش یغآ هدنرود سونایسیود

 وله هدهسزا رلشهشل رب هب هطآ رلن وسقاص ندرلنمرح ۰ یدشمالشاب یسالبتسا نمرح هدرصع

 هلا رلطوةص یهدادنالربا هن رزوا كنو . یدرلذلدروکسو ندنفرط یساباب كسو زود

 و یا ولون 0 ترتف .گانسهرادا امور. ىدشمالشاب یسالیتسا كرلتقس یهدانودلاق

 ران وسقاص .یدرلشمریغاچ یرلن وسفاص یرالارقایناتبرب نانولو هدب ونج «شع|لیهست یراالبتسا
 انا رب ییئابق نءهرح تاپ «رلشمامقمح یراشرط اهدرب | رک وص ندقدصاب قابا نازک هب هطآ

 .یدرلشمشل رب امام هنس راهطآ

 وب ۰ یدنرابع ند(رانو-قاص) و ر(لغنآ ) «(رلتو) رانمرج یهدایناتیرب
 هداز هضتدمر .یدرلشعا هظطفاحم مات ی رلتداع هداسو ای هرلنم رح ما وفا

 سدسات رم کن نمهزح ید هدی رزوا یراهطا اات رپ «شمالشاب تاحوتو ود

 «( تنهک ) « (سدهم) «(ىلغنا تسە) «(یربموهطرون) راتموکح وب . یدشملا
 هدراتموکح و .یدنایراتم وکح (سقەسسەو)و (سقهس سوس) « (سقهسسه)

 . یدشع ولوا بصن هلباما هدیه طقف «شارو یذو لارق هراسر

 ۰ یدا تسر تب رلت وسفاص- ولغنا ¢ نانسرخ راتل هک نار وطوا هداساتزب

 لوق ید كرلنو ندنراقدلوا نمشد هجرد هلوص هراتلهک رانوسقاص ولفنآ
 -و یفانابتسرخ رابهار نایردنوک ند(امور) هدنسهنس ۵۵۷ تیاهن .یدراروبما
 عفان یراششا كعلناتسرخ هداناتترزب .یدرلشلوا قفوم همممعآ و رشل هدهدارون

 نوجا ینیدلوا هدنلآ كرابهار نونفو مولع نوتو هدرودوا .یدشلا لصاحرل هرم

 هدنس قللارف ید « شعايوا یسح تح ص و تقفش < قوذ تاسدا هداناتتر

 هنماقم وتنلراپ يلم عون رب راسلحم یید . یدشللا نيمأت ىنلوصح داحتا رب ىم
 لماکت رب تقد نایاش طقف «یطب هدشب یلاها ارابتعا ندخرات وا .یدشلوا ماق

 : یر, ندراببس و . یدشلوا ببس یش چوا هحباشاب هداکوب .یدشلک هعوقو



 t۳ راقللارق راب راب

 « شمتیا ها یناسیلک دنیاهدو هت . یدرلشمتا بقعت قرالوا یسهرع یسایاصو
 نددلآ وییرآ یداماد .یدشملدیا ماهنا هلقلواعبات هنیذوفت كرليلسنازېب هدهحش طقف "

 ور ارکوص اهد«سیراطور یحوز یحنککیا كندکرههدنوک یسهبارک هنر ارکوص

 رهسرآ طقف «شلوا لارف رهسرآ ۹ كن هدننل هد و هن دا ودر یعوا كس راط

 ییرادمکح تخت هداتناو .یدشلاهظفاحم اهادیرلکلوتافنوجا ینیدنولو كىلوناق

 ءرادا دنارب تیوول رلناسصع و « شلک هعوقو راناصع ضع نوتا كا ءدلآ
 شا هوش یتللارق راسو دنارب تیوول . یدشلا ماود ردق هلک هتموکح
 .ردشمهمهدیا ماود تدم قوح قرالوا یسهحش یتساس كرلاباب قالارف و هدهسیا

 و سیراطور ندنرللارق رابمول

 هلا یبس كنودرا و رلکو

 رارابمول . ( ۷۱۳ ) یدشعیا عضو نوناق رب هددنارب تیوول «شمریدزاپ نامرفرب

 .یدرازاع ولو الصا هدنيلع جاودزا طلتخ ندبرس وب .یدلکشتم ندراتلم فلتخ

 لوق یتاسل رانا هدیرلیدنک طقف ءراشمریدتسا لوقین رانوناق هرلبولخم « رارابمول

 ۰ رشلامور هدهد ص وصخ ند اذک .یدا یسدم امور یسدم كرارامم ول .یدراشعا

 :یدشلربآ رافنص یک راناسنارح «زاریساے «راریسا :یلاها .یدراویراداقتعا ردق

 . یدیا یفاک یرلاعولو هدناسانم هللا لارق نوحا یسملمالوا ندناکداز كنبلاها

 میظنت رلکویو ربارب هلا لارق یرانوناق .یدرولوا هللا بان ا ةدعاق لارق

 لوو هنسهلارف .یدرلبا لوک یرانو كردیاعاعجا هدنروصر حلاسم یلاهاءردبا

 ءرادا سوقسپ یک یفیدلوا هدرلقنارف . یدرونولو هدهرواشم هلا رار اب

 كقود سه . زا هرلقل هفود ماط ر تم وک . یدزعا هلخادم هتم وکحب

 « یتعم « رروطوا هد( یواب ) لارق .یدرونولو طباض رب بوس« هلارق هدناب

 یسیعامعا و ےسابس لاوما لرتدابم ول

 هدوج و بالا هدانلاتنا یعاقم قلاب هتشا .یدرونولو هداروا یمهسزخ «ینارس

 .یدراروباشاب هدنلخاد طقارشو رارابمول یهدالاتا ناز ینیدنال رضا کمرتک
 .یدراشلوا ینابرق تكساس ا( ندنرلکد مهدیا فشک یاہو یرللارق رابمول

 (راتلهک دالبلا لبق هدرلهطا ندیا لیکشت یهرتلکنا

 (لهاغ)یو (لهداووغ) هدارو راتلک .یدروسیروطوا

 «راشاک (رایلایناتیرب) یعی (رانوطیریب) هدارکوص اهد «راشنریا هیورخ یا هلیمان

 منوسفاص وافنآ هدايا



 یوم خیرات ۲

 ینسهفطونادناموق هدنامز نعلارق.یدشل ار وهظندن کف ك مش ر هدنتعم كس ررب

 «راشلوا ماق هنیرب كراطوغ هد( اینوناپ ) رارابمول هدرصع یجنتلا .یدردیاافا

 كلرکسع هدنراودرا امور كرهشلر_ هنسهعطق (كيرون) هساهدننامز سونابنتسوژ

 .یدراشعا طضیتسضارا 26رادسهک)كلردیا قافتا هلراراوا ارک وصاهد.یدراشما

 . یدیا ناووملآ لارق «ینادناموق رومشم#لا كرارامول هداه ناچ وب

 ندرلاروآ هداننا وب رارابمول .یدشمالشاب هد ۸ یسالتساتالیا كرارابمول

 ریارب هلراراغاب و < راوالسا « رلنامالآ «رلنوسقاص «رادیبهک «رللورهه «راشلریآ
 تیرخیتسیداو (و) رارابمول .یدراشاترجاهم هیاملاتیا كرەک ینراغاط بل آ
 راداسولرارب هلکنو .یدشمک جان هد(نالبم) ناووبلآ یرللارق ارکوص ندک دتا

 « رلر ویدا ممسقت هدننب یراقود یییضارا .یدراشمشلر, امام هنساضارا الاتیا

 . یدرارویلیا حتف یضارا کی یی هدنتقافر كرانا

 و ايا ناوونلآ طقف .  ناديا تسرب تب اساسا راراهو

 ندحیلقیلاها .یدراروسدباتکرح هنالاظكب یشراق هراملامور رارامول .یدشما

 ماود ردق هنس نوا هلئروص وش لاح وب .یدروملیدیا بیرخت رارهش «روبلپ 3

 رازی ندلاح و راسانوت نانولو فقاو هتسلاسد قلروطا رعا ما طو :یدقلا

 هبکلهن یرایدنک رارابمول .یدراش.تاتلاخد هراقنارف یشداقهرارامول ءراشلوا

 هنیرایدنک یسیراطوا «راشع وشودینسسأتقللارف لارو دک رروک ضورعم

 «راشمهمهدیا جازتما ولردرب رابنانو هلرلقنارف هدهحبش . یدرلشمتیا باخ ا لارق

 ردا تدوع نداملاسا رقارف . یدرلشمر دتا امغی هراشارف ایی اس و

 تافو كردیا هوش و مک یغللارق «شمسا راتخا یضرعت هدساراطوا زمسا

 0 یدراشمتیا سسأت امام هدالاتا رارامول مز ییدلیا
 - کلر رهشالوبوب هل لاحاس«یدراشمهمهدیا طیض امام ینابلاتا رارابمول هیفامعم

 یسخادا ایلاتیا هنیرزوا كلوب «رلشءایاط هلترفظم لاک یشراق هرارابمول یسهف
 .یدشع ولوا مست هدنش راتناتوت هلبا رازایءول

 یشداقهرلناتسرخ طقف ,رلیدبا بوسنمهنکلسم مزینایرآ رارابمول

 ینراتیک اح یسهاسم وب كلرارابمول . یدرازمتیا ارجا ماظم
 هدنلهدون هت یسهجوز كسيراطوا یتسایس وب رارابمول .یدشلا هیون اهد تاق رب

 یرلارف ام ول



 3 راقللارق راب را

 نع راقنارف هلا رالامور .یدراشمها وزرا كمرتسوک تک ا هرانلامود نامز
 ین رک كن هرادا روما .یدیا هنادنتسم تف وک هرادا طقف .یدعبات هوناق نع

 مه یتعم كلارف . یدلاع ر هحمرآ یار. یدردا لک (موسالا) یارس

 یارس ) هنر كوو كلا هدیارس .یدراردیا اما هفظو رب یسابس مه « یصخش

 دوق لارق .یدیا رلتنوق و راسوقسپ یرارومام مهم كا كلارف .یدبا ( یتلتنوق
 سوت یتکلام < ردا صن لارف یرلسونقسپ را یهیاحور و هاج

 هدنراتمدخ تارک اذم و ترافس .یدرلیا هدافتسالارق ندنذوف كناسلک نوح ا

 «روتولوا دقع رلسلحم یناحور نوجا سان روما .یدربلیدبا مادختسا نایهر به
 .یدربایر دشد راق ن کیدی ینئاطو اسلک هللا تم ندسس و

 لازا اک ره .یدراویتمها رب كوبوب كکالما هدنص وصخ هعامجا ته

 ی هقبط یعاشا لا .یدرونولوا نبعت هروک هنکالما یا یعا>ا «یطئارشو

 و ضمب اذک ۰ یدیا یسهمزلام هدافتسا ر اتداع رانو .یدردیا لکا رارسا

 تشه .یدرلیر وات ( رلعبا ) ۰( رلتسود ) هرانو هک ی دراو هدراهبسگ یلص

 .یدرضم كب نوجا تیرح یسالربا هرافنص یک و اعا ا
 هلارف یلاها ندسس و . یدررو یضارا هرلناو ردنا هام ییلاھا لارف

 قوح رب هدراقنارف هکرولشالک | ندارو . یدررتسوک تطوص رب كونو

 اتداع تموکح . یدرلرونولو عا هس رکیدکپ هلیرابتعا تشح و هبئر راهسمیک

 ادا لوصا امور یسا .یدبا هدنسهاثم ثوروم كلم ر لقتنم هب هلن اع ندهلب اع

 «شمقحهادم ناکداز فنصر اکو اهد ,یدشمالاق یشر چیهقترآ ندنسهر

 الشاب هفلوزو اما یساسا كتموکح طقف . یدشلا هلغ امام .هنذوفن كلارق
 . یدیا یسالوا شلدا هقالع عطف نوتسب هلرانواق یا یبس هدكنون .یدشم

 عوجر هب ییسط لاح لاحرد « هسرالشاپ كعا هطبار عطف نامز ه هلرلن وناف یلاها

 .یدرولک هللاح هنک ام رب قاوبح «ءروسدیا

 كوصالا هارانمرح نشهلرب هنغل روطاریاامور یسا رارابمول رند ر

 ( دهدوا ) هدرصع یجنکیا رارابمول .یدیا یعوق كوبوب 1 ۰ ٣
 امور ءرلشم ا عق وم كرت قرالوا یسهحش الىتسا هدعب .یدراراشاب هدنلحاوس یره

 یشداقهرلدک اهن یحراخ قللارقهدرارابمول .یدراشمشبرک هناسانم هلا ینلدوطاربما



 یوم خرا ٠

 جاودزاهلا دن ووزلاغ و وهنورب «ییرهمایش هلا رهبهکیز هداتناوت ناال کشت

 هاش . یدیا یسهعرک كلارف رلطوغب زر و ی هدان اسا دنووزلاغ . یدراشعا

 و ید ي هبا قیوقق كننداق قنارفرب هدنمسا دن وغرف قات
 یرههکیز نوا قلا ینماقنا كنشدراقزبق یردارب كنوهنورب هنیرزوا كلوب
 یيدليا تقف وم زارحا یشرا هره ىش 6 رههکیز طو , یدشلا قروشت هرح

 وهزور هللا دن وعهدهرف هب را هحل وا فلت هل رحیذخ كد هضخ کیا هدد رص

 6 ا تافو یرللغوا كنوهنورب هده راح تیاهن .یدشماماود هدنسهرآ

 رهنولق یحنکیا . )٩۱۳( یدشلدیا میلست هرهنولق یجنکیا یلغوا كدنوغەدەرف

 ندنرلنمشد «شعالغاب هنغوروق كرکراب رب ناغزآ ینداقو نانولوب هدنشاي شم
 و اکح هاکب كن رلتموکح قنارف نولو ارکوص ندقدلا ماقتنا هلروص و

 یدشلوا

 یارجاهدننامز «شمک (۹۲۸-۳۸) رهبوغاد یلغواهتسرب هدنتافو كرەتولق
 راسوقسبقوح رب هنفارطا هقشاب ندو ردا تربع فرص هداعلاقوف هتلادع

 هدنزاوج سراب ره وعاد :نشکلا تک ر هب اتحیلاع اءاد یشراف هناسدلک كرديا عج

 كرللارف هسنارف هرخ الا رام و دقت یترتسانم (سود نس)

 شا لسکشت ی دف ص

 ملات هنتاداع نمرج لوا ندزمشلرب هلوغ راقنارف

 « یوک « تعام «هللاع هدهدرلنا . یدرلر ورن ولو

 ۔هلاع یعاقتنا نامز ییدلرردلوا هسمک رب . یددوجوم کاح و تاعاجا «سید

 ون وط روب هکمریو ( یدقن یازج ) عون رب نلیند ( دلهغرهو ) «یبلیقارب هلس
 (یسداپحلص) نوحما ییدلبا لالخا یتلاسم و حاص كلارق هقشاب ندنوب .یدرول

 یرادقم كنىد یازح .یدریلیر و غلب مر رون ولوا رعت (ادهرف) هدهرزوا قلوا

 كسر ندناکداز ای و كن راکتمدخ لارف ر «كسوقسپ رب الثم .یدّسعم انوتاق

 یینرم و ميال لدقنارف

 رلازج و . یدرشلا رلازج یریا یربا هدناتق كردیو ۳ روز سم وج «نیداق
 .یدبا هقشاب نوتسب ندرلازج یراکدتا نیصت هرلملامور

 و نمرج نناوق و لوصا یراح هدتموکح .یدیا ینرا قللارق هدراقنارف
 یرلکدشلرب هنسلاوح لوغ رلقنارف .یدشلوالصاح ندنجازتماكنرالوصا امور



 9-۳ رلقللا رق رابراب

 یتسهسزخ كنساباب لاحرد قیرهباش ندشدراق ترد و .یدبا قیرهلبش «رهب هکیز

 هیش ر چیه طقف «شمسشللاج هفمریدناق ی رانلک یرلیا كرلقنارف كرمریک هلأ

 (ردهدنسهزوم هسلارولف) 1 رابمول و قنارف

 شدراق چوا یسضارا هدیودیا تافو رهبراش هدهرصو طقف .یدشمامالوا قفوم

 یبهعجاف هلناعرب انداع هعزانم و «شمرتسوک شاب هعزانم هحنمهلیدیا میسقت هدنشب



 یمومع جرات ۳۸

 «رهب هداش « رم ودولق «یررهبس :یدراو لغواتردكس وولف

 لغوا ترد و هتشيا یتموکح هدننافو كنيوولق .رهتولق ۱

 «ینکلاع نم رج یکه درلف رطقرش یررهبت یرلکویوب2ا.یدرلشقیا میسقت هدنراهرآ
 -ارا کهدننب یرلرهن (داوول) و (نس) رهبهدلیش ؛یک(ایانک 1 ) «یقرش ریمودولق
 .یدرلشلآ نییضارا یهدنبب یرلرهن (نیار) و (ناووا) «(نس) هدرهتولق ؛ یخ
 اهد < راشعا یاب هدب رس ی یلارف دوش هد مه > ییخارا م هدشدراق ترد سه

 هن قارابراب هدنراهرآ طقف .یدراشالشاب هتموکح ٌءرادا "الفتسم هدیدرد ارکوص
 «شمالشنب رلهرام للخاد هدنس راشدراق | رک وص تیدمرب ی /یدشلوا اهرف مکح
 اش یشراق هرلط وغبز و و هران وعرو قرهقلاف ندانروا هدقاشا و هدع)

 (هکتیروت ) هدقرش كرلقنارف «یروهشم دا كراهراح و .یدراشملا ارچا راهر
 یرلکدتا زارحا هدرهبراحم و راقارف . یدرلهبراخم یرلکدلبا ارحا هدنرلفرط

 سوناشتسوژ ارابتعاندنخ راته۳۵یتح «شملبایهفارطا یراترهش«نرزوا رفتیقفوم

 یرددغ و" كن ولو

 : ید رلشل ریعاح هتنواعم و دادما ندنفرط یرالارف طوع و

 هرلطوع ( ۳۸-٥۸ ) رهبد ول هن یی-عوا ن هنر هدننافو كتي رره

 یافاکم كنتربغو یتح ءشّعا زارحا راتیرفظم ویو ویو یشراق هراماسنازیو
 یالاتا دلابوتهت نک هنیرب هدننافو .یدشلوالئان هنناونع (سوتسوغوآ )ل قرالوا
 .هواب .یدشلا هبراحم هلرل وسقاص هدرهب ولف نالوا فلخ م دلاپ و هب رجا تا

 . یدشعا روهط هدحشراب و هتشدا را.لار

 -رویلیرلبا ورغوط هنیرم (بآ) ند(لوتسیو) رلوالسا هدنرانامز لوص كرهولف
 راراوآ زکلای .یدشمالاق رثا ندرارامول «ندرالادناو ,ندراطوغ هدونج .یدرل
 یدمش .یدرلشههلرلبا ردق هنیرلغاط بلا قرش هدراوالسا «هنیرهن (سنه)
 یبیکیاو ارابتعا ندخرات وا «رلقنارف هتشيا ,یدیایسهلفاق ینکیاكرارابرابرلنوب
 ۱ . یدرلشلوا لوغشم هلقمروط یشراق هبهلهاق

 ارکوص اهد <« یغالارق كریمودولق « ییاینوغرو رهنولق
 قالا هنسضارا یدنک یتکلام كلا هدننافو كره ء دلش

 ندندیدن ولو یغواترد اكاد اظقف .یدشل الیکشت یتللارف قذارف كردیا

 «رهیراشنارتنوغ یلغوا ترد كرەتولق .یدرلشما میسقت هدنرلنیب کلام هدرلنا

 یرددغوا كرم ولف



 ۳۷ رلقللارق رابراب

 هدكلئاق رتاسادعام ندیوولق .یدشمع هنرن كنساباب یوولق هد ٩
 e ER TT . یوولو

 دوجوم یتشاف رب چه یشراق هرانوب كشوولق هک یدراو یرالارق

 هنبرهب ( راوول ) یدودح قرالوا یسهحش هددعتم تابرام یوولف . یدلکد

 یزیف كه رهبلیش هللا یتیوشت كنبرب ندرلسوقسپ «یوولف . یدشملا دیدم ردق
 رابتعاندحم راتوب ندشیدلوا كيلوتاق اساسا دلیتولق .یدشعا جاودزا هلبا دلیتولق
 تیاف یوولف . یدشلوا لصاح هطبار ر قص هدنس قلناشسرخ هلا رلقارف

 نوت 0 ید نرخ یا شیدلوا عبا كرلقنارفرلنامزوا .یدیا راکه حاسم

 ندبس و . یدلکد دوجوم قئاس رب چیه نوجا مممآ و رشت یدو .یدرابع
 یتسکیا كن رلقح وج یتح .یدروسدا تیاعرءهدهفلناتسرخ «هده د یدنک یوولق

 ۱ .یدشمردتا زیتفاو هرزوا ید ناش-رخ

 هده راح و ءشا هراحم هلرانامالا یسهنس یحنغب نوا كنتموکح یوولق

 ردق راس ناار یوولف نامز وا ..یدملآ .هتعاطا ےک اما
 (رافه) هلا یره (نار) زکداب .یدشلوا راهی هلاک كموقو ندا حسو

 «(اینوقنارف) قرهشالقنارف قباج كب یمسقرب كنسضارا نامالا ینا ی را

 .یدشلآ ینمات (WU) هدیمسق رکید

 یلتاتسرخ ارکوضندک دابا تیرفظم زارحا لردنا ه زا 4 رلنامالآ یو 9

 .یدشمردتا زیتفاو ینسیدنک ربارب هلایشک كسب چوا ندرلقارف «شمتیا لوق

 یشراق هرلطوفیزب و و هرانوغرو « یسعا لوق یفاناتسرخ هللروص و كنیوولق
 هلا امور كرلیژتهلوراق هقشاب ندنو . یدشمنا لست ینسملا تیرفظم زارحا

 نیمأت كغلاپپ «یتیرفظم یشراق هرانمرج تسرپتب كرلبلامور هلرلقنارف < یقافتا
 یرفظیارحمیلاطكنسوولق ارابتعا ندخرات وا قترا .یدشلا راضحا هدیذوفن

 زارحا هبلغ هدهرام و « شما هراحم هلرلنوغرو الوا یوولق .یدکعد شلو

 هدیشداقه راط وفن زر وارکوصاهد .یدشملبق میان هنسړدنکی رلن وغروب ا رکو ص ندکد زیا

 .یدشملوا بولغم رلطوغیزو هدراهب راحو .یدشلا ارج ارلهب راحت زت اح یتهام ید

 -وکح دودح رلقنارف ارکوص ندقدربق ییذوفن کهدایناسا كرلطوفیزیو یوولق
 رقم هنسیدنک ی(سراپ)هدمب .یدشل|عیسوت ردقهنب رلغاط (هنءهریپ) ند(موص) یتتم
 .یدشلن |تافو هدنشایین | قرفارکوصندکدربدتبادقع لسن وقرب هدارو «,شٌعا ذا



 یمومع خرا ۳۹

 كرلقالارق و یسورغوط اهد . یدروسوف هنر مصح رب شهدم یشداق هرالارف

 .یدراقج الوا بنس رلس وقس هن و

 و هسلا هدرلطوغیرو . ا فالتا هلرلس و.قسب راطوعغورتسوا

 هجرد لوص هنهدم وادا قیرو ندرلط وغبز و ا هدایز اعم نفالتیا مدع

 . یدزعا نیم یهسمک چسه هنیرارز نامز ییدلیا تافو راسو قس . یدقداص

 هقشاب ندرلن وغرو هرز واقلوا هدهذمنعهلبرایدنک كراطوفیزیو «هقشلو و اعقاو

 هکمهلب رلیارلقارف طقف .یدزامالوا یلهکلت هجردوا نامز ینیداع ولو یرلوشموق

 لدبت نوتبسب لاوحا ًارابتعا ندخرات یرلکدستیا لوبق کاکیلوناق هدیویالشاب
 یراسویسنانولوب هدتسانم هلراقنارف «راروبالک | ینو: راطوغورتسوا .یدریلم هديا
 یرلاما غوا هضرعت ندنفرط رلقارف كرلطوفیز و هلعءاس . یدرارو دیا ین

 .یدلحمم ك

 ییا ەحىلشاب هل ہما (ده ورو (نەىلاس) رلشارف ¿ نشلر هدلوع رانا و ر

۵ 

 رلطوغیز و نالوا لخاد هنغل روطاریعا امور .یدرلشلرآ هورغ وع

 - و یرادشبپ كرلنمرج هسیا رلقنارف .یدرلشا تکرح یک هطا رب كرحتم
 كتفلروطارعا امور هبفامعم .یدراشللا هظفاح یساعاعاد هلیااینامرج ندنرلفدنول

 6 هدانناتسا « هدلوغ . یددوحوم رارسا و رکسع «عارز ندرلشارف هدنفرط سه

 راز ران وب .یدراو رلهارف قوحر هدانمآیوت وزهم « هد رصه «هدهیاطنطسق

 .یدرارولوا لثات هربنا كوو كوو

 .یدرلشمالشاب هکمهاب رلیا هدرآ رابراب هخدلوا راحود هفعض یناروطارعاامور

 یشراقهالبنآ  هدعب .یدرلشم هل رلیا وضوط هبونج (رلنهلاس) «هبغ (رلرهومید)
 .اسفا كه رهداسش ارکوص ندهرامو یتح ءرلشمتا كارتشا هراهرام نلیدیا ارجا

 . یدرلشما داجما ی رله

 رلقنا رف نوجا ییدزک لسوس تاغ قیرهدلیش هروک هنتاور كراو وغەرغ ل(روط)

 كس وني زب .یدشهلکچ هتناي كسونزب یلارق (هکنیرو) یقیرءهدلیش .یدشلدبا درط ندنسهرآ
 هنتسودییدتیادامعا هدایز نکریلب آ ندراقنارف قیرهدلیش .یدراو یسهجوزر هدنمسا (نزاب)

 قلر» :هسرردب وک هنسیذنک نامز4 یوتل مرایو قسود . یدشمر و ییس :راب كنوتل آ رب

 8 .یدراث | باخا لا رق یس ودب ژآ راشارف نامز وا .یدتحالوا تراشا کید «!نود

 هجم ردنوک یتسیراب كن هراب نوتل ا ۰ شمردشی اب یراقنارف قسود كق رهدلیش رک وص هنس

 .یدشلک اسد یوولق یلغوا ندنزاپ یسهجوز هدهرص و «شلک ها كراقارف هدقر رهدلبش



 ۳۰ راقللارق رابراب

 -ور راطوفیزیو رار هلکنو .یدرانعوس یرب رب راطوفیزو هلرابلامور

 «رارکید ربا و نوتیز «همصا راطوفیرب و .یدرازاقاب هلبرظن بواغمالصا هرابلام

 :یدرارربتک هدوعنو تالومعم ندراندعم یتمف

 . یدشع را هدایز كب یدوف كناسلک هدننامز راطوفیز و 0

 هد ةسانس یک یر ل یهیرکف "یعارسم رلس وقس ابو ملطو رو

 هنیدزنیراهناع كوبوب كا كنامور راسویقسپ .یدرارونولوب رئاح یذوفن رب كوبوب

 ارس كق رودوت هت هدا(انهوار)

 . یدردیا لکشت یسه:طو ر مهم بهداد سه یناخا سوقسپ « رونولوا لوف

 .یدمبات هباسیلک به هبعامجا ٌءوق «هقالخا ةر «هرکف تابح
 رب هنایهار هنن رایدنک رابهاز هحنقلاق ندانروا نوحا یرایدنک ینطو امور

 كراقللا رو و راسومقسپ نار وطوا هدرلقللارف رابراب . یدراشمر نک هوا نطو

 هنیرایدنک كراس وقس .یدرلرونولوب هدنابسانم هلل ر یه كرنا ءراردیازواح م ی دودح

 رابراب ین رایدنکه کی دراو یرارک ة لب وا هدنص وصخ داحا «یرلتساسهل وا صوص



 یوم خرا ۳٤

 وله كرلطوغورتسوا « یرلقدنولو هدتشحو لاح یرالارق قنارف هدنسهنس ۰

 اا هدانلاتا رقا ودوا « یيدلیا كلام عییسوت هدب رلتهح هب وط قیرود

 عضاو هدیامر ناع رو ولو هل تفص ماف زکلاب قیروت هدو مه ييدلبا لنکشق

 هدوا یک یراقدا ME ناه كرالارف دابراب ۰ یدروسدیا اما ین هفطو نوا

 . یدرواشای قرایارا فالتا راح رب هلرابلامور

 امور . یدبا یرانوناق « ندا تاشا هدایز كا ینسهزبم عیابط هأرلط وغیزب و

 (یاتک كم رالآ) قوقح كرالامور .یدبا یربآ یرآ قوقح كراطوغ هلرلبل
 .یدشلدیا دو هب هع وم نلسد

 ا شمر دا نوجا حاضیا یرارب قاغم یهدنن واق امور یاتک و قیرالآ لارق

 هدیرللاع قوح رب هقشاب ندنو . یدشلا تمجاص هنراکفا كناکداز و كرلبهار هدصوصخ

 لح تنویسیموق . یدشمشیلاچ هدنتلآ یتسایر كسوکیرایوغ نویسیموق ۰ شمالپوط هری رب
 ةن زخ ارکوص ندقدریدزاب ییاتک لارق .(۵۰۰) یدیا یرهش (ره) هد(انوتساف) یعاتجا

 هرخ الاب باتک و :  یدتلدا عیزو یرهموق ددعتم هدعب « شا عضو هب یارق

 هو یدلوا ساسا هنب را هم انم اظن لیساوق « هنس راث امرف كراء ژن وور هم «هنم ران وناق رابراب

 .یدشل اهمادا باتکو ب ین ران وناق امور ردقه هبحنلک هنهاتارود رهع یجنکیآنوا یسویغوط

 ول هدا ایسا | رک و ص اهد .یدشعلآ هماق هدنرود قیروت لارق «قوقتح هدرلطوغیز و

 طوفیزیو .( ۱۰۱ ) یدشلدا ماعا هدنامز وهراقور هدهدهیعطق تروص :ندنفرط دلیژیو

 كرلطوغ هلبا رلبلامور «یسمالوا یهخش كق وقح و ءهطق نالوا تقد بلاج هداز كا هدنق وقح

 .یدا یساعولو دئاع هنسهکرتشم قوقح

 .یدقو قرف هحردوا هدنس رالامور هللا راطوغیژ و و

 عات هوناق کیا و قرفتم ر كيو کیا طقف

 نونس ندرلط وعورتسوا یشراق هرالامور رلط وز و روتر شوک ها ساک واو

 هظفاحم هلیماع ین رهیام تیصخش رلطوفبزیو . یدرلشلو هیوست ُهراج رب هقشا
 ر قشعاط هحرد وا هدنعر زوت یضارا غ یدبا هدایزژ یرلت و کد وج ؛یدرلشل |

 ید تا هرلط وغرز و یسکیا هدح وا كنضا را .یدرلشمالوا راحود هلاح

 نم وق . یدلکد ردق الحا طقف ؛یدیا هدنتلآ یذومت امور اعقاو لوغ یونج
 یسا 4-صالاخح ۰ یادناموق هضصاح ۶ لوس وو واتس ۰ یدرونولو هدابلاتا هزک

 ورتسوا .یدقازوا اهدند(هنطنطسق) لوغ ارکوص .یدیا هدارو "الماک راورداق
 طو < یدنم هديا نط رح ردق را ینسدنک هکلامحا قیزودو هە یار كرلط وغ

 .یدرلر وم ولو مات هدودش 2 رلطو غزو

 امو و طوب و



 ۳۳ راقللارق رابراب

 (ردهدنسهزوم شوهرکب) (ردشع ولو هدانامور) یسهن زخ كم رال ۲

 .یدشلا اهایتسهفظو كلسسوم اداء كنتموکح طوشتزو هسا (۸۳-2۹0)

 :یدعلآ المك ی ااا «هدزوا قلوا یتتسم یرابداو ههم نر ۶

 ۹۳ 4 دلج «یم بم مرا «قیف و دا
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 یلح مهاربا «یرکسع ۂناخچاتک



 (هدنسهزوم ینولق هدسراپ) یرهده رذن كرلطوفیز و

 هدنروص رب یتقح ندامور لوغ هدنتموکح نامز كمرودوت هب .یدشلوا لارق

 قیدو نالوا فلخ ولف ندنلتف كم رود و هب یجن کیا . یدشمالشاب هفلرآ



 ۳۱ راقللارق رابراب

 درا الصا هدنساطعا کرو یراب راب رب هللا یلاموز ر «راررو یاونع (رابراب)

 ماود وتدم قوح كب یتدم امور هدنکاع راد وعرو ندسس وب . یدرلزعا

 حضاو اهد و قیحا اهد ندننوناق كرارابراب راس ینوناق هلرادنوغرو ,یدشل |

 ۱ . یدشلزای هدزرط رب

 رو . یدلکد دوحوم تیدض ر چیه هد رللامور هلا رد وعروت

 هدنلوغ امور هدراهرص وا .یدشلوا ببسلئاسمیرد هنمراتکالف نوتو دلرادنوغ
 ی م نزاع رولاتم کا ءهدرصع یجندبینح .یدق اغ تباق ۱ ۲

 . یدیا سویتوآ یدیلویورت» هنيو یسیلذوفت كا كرلنوب . یدراو سوبقسپ ۵
 -هسغ یلزوط هدیرلشارف « رود وساق یرلط وغورتسوا ءنآ ودس یرلط وخیز و

 .یدفمتا دف تامولعم تاذ و هدایز لا هدهدنقح رادوغرو یک یدزاب راوغ

 تر یه را یدک راکهعادع الصا هدنعوصت را
 واق رار هلقلوا كلاس هنهذم سوسرا یارق دارادنوغرو هک وب لاح .یدرتساا

 یاحور سلح دلرلسویق-پ . یدردیا ارجا ییارق ذوفن هدهنیرزوا یساسیلک كىل
 یحنشب هدعاق و .یدمزال یسهدعاسم كنا لاح همه نوجا یرلمایهدیا لکشت

 عاهجاندمروک مو زا هب هدعاسم رلسوق-ب ردقهحلک هنامز وا .یدشمالغاب هدرصع

 یننص نابهر ر كلاس هننهذم سورا هکر هدرادنوغرو هقشاب ندوب .یدراردبا

 یوولقیلارق رلقارف ندیبسوب .یدرویمهدیا لمحت ًامطق اکوب سوییرآ .یدراو
 هدیوتککم رب «شمزای بوتکمرب «یدنک سویبرآ زماردیا لوبقیبهذم كيلوتاق
 هنیلع كنلارف دنوعرو كردیا دای هلبمات ( یدالوا كوو كناسلک ) ینیوولق
 .ردشملا لحعت یراهلتسهنیدو ینضارشا بسالراد وغرو هتشدا .یدشعا قیوشت

 یرلقدروطوا هدنسقرش بونج كاوغراط وفیز و

 .روسروطوا دن بس 0ا2 هدراطوه ریو یک

 ا یر 3 یدر ردبا هدافتسا ماد ندنفعض كرلىلامور رادو ید

 تالکشت طة .یدشل اهرصاحم راهعفدددعتم ییرلرمش (توراب)و (لرآ ) قیرود

 .یدراشماماروطهدیشراق هننوق یایاق كغل ر وطاربعا یک ینیدالوا لمکم یراهبرکسع

 كه رودوت هل . یدراشهروطوا ردق هنس ناب هدلوع یوذج راط وغب زر و

 قی رودوت هت یجنکیا ارکّوص اهد و دنومزروط یغوا هر رگ وص ندننافو

 مطو عمو هدایایسا و لوع



 یوم خیرات ۳۰

 یسیدنک هدیرانآ a 0۲٦ قیرودو هب .یدرلشعا دیلوت یرابدنک

 (هبنططسق)هنیرزوا كلوب «راشا ناصع هدانناویراطوغ .ردشلواوحم رارب هللا

 .رد رلشلوا تیس هن وح كنغللارف طوغورتسوا و هنسهلخادم كنغلر وطاربعا

 « هتسقرش لاش كناسنامرج هدننامز سونلم «رادنوعرو ۳ 1

 ندارو ء رال رب ا یرارم (لوتسو)و ندا روع ہو رر

 ( نار ) قراقج هدندارو هدرصع یحنجوا . یدراشمک هنسهطا (لونرو)
 .یدراشلم الصاحساع هلا یدودح امور قراتولو هدتسانم هلرانامالا هدنراوج
 . یدرلشلا السا هیامور كرديا قافلا هللا رثنامالآ هدرافرط وب رادنوغرو
 : سو لا ۰ یدراشعالیوط هفارطا یرهش ( سمدوو ) ۰« هدابامرج هدب
 یا هالنآ ی < شمهتسبا كما هدافتسا ندرلدنوغرو یئراق هراطوفیزیو
 هتراوح (نول) رادنوغرو هدعب .یدشلا قاعا هدیرلنو هیودزا ندیا تکرح
 هدافتسمالاب ندنسعا تك تالکدم كناسانم هدنس امور هللا لوغ « رلشمشلرب

 (نور) لسمک# ردق هدفس رخ هدنسهنس 2۷۵ ۰ یدرلشللا قرت اهد تاقرب

 و یرادا بلا ات تشهر اما < رتهلوا جا هسهضوخ
 ۱ ار یادناموق سلم ایام نارق ةكراهوفرو .  قدرلعما
 یراههاجیرارب ییدلکح كنذوه امور «راششاعسون تدش الب «حتف الب راد وغ

 . یدرلشعا هدلا قرالا هنلا

 .یدرلشلدبا هرادا ندنف رط لارق ترد ارکوص ندنحرات 2۷6 رادنوغرو

 رامهدنوع ءو هد وغ . یدبا رام هد وغ ‹قلرەملىش «لزژهدوع «و هد وع :هدرلنا

 وهدنوغ .یدشم دتا تعاطا هنسیدنک یهزیژددوغ «شمردلوا یتیدهلش هلا

 .( 4۸۸ ) یدشملا عضو وا ینوناق (تهبموغ) . یدیا ینوناق عضاو كرادنوغروب

 .یدرلقجالوئوط عبا هتنونف امور رادنوغروب هحنجوم نوناق و
 و كلركلود .یدرلناسنا یلبلق یبا « یلافق یریا «یرای یربا رادنوغروب

 هلستنوکس و حلص لاک قراقاب هلیرظن شدراق هرلاولوغ <« راردیا قلیجهمارغوط

 وهدنوغ هلحزا . یدشلوا یرثثأت هدایز كم كزلنلامور هرادنوغرو .یدراراشاپ

 . یدروتولوا لوبق هلروص نسح رایئامور هنسیلارف یارس دنوغروب .یدلاعرب
 هنیرلیدنک رادنوغرو .یدریلیدبا هدعاسم هجاودزا هد رادنوغرو هلرالامور



 ۹ راقللارق راب راب

 LOS AS یا ید ار : 7

 ]رلادناوهد ۱ .یدرونولوهدناب-انم هک E ET ك

 عنام هس رل | ضرعت هالحس كرالاداو « شمروس هیرایا ی رل هم دق تبارق

 جا شما ادس تسانم هد ٤۹٤ قرالوا هعفد ثالبا هلا راد وعروو .یدشلوا

 ءموق ینادنولو هدناسانم هدایز كا .یدشمردنوک هصخیم ته هدر هرلنا یتح

 هنملاع رابراب . یدنرابع ندنتساس قلروطارعا سا یت-اس نولو .یدا راارف

 دو هو ا ارو یرازف نالوا ندسهشرفتسما یک رها
 هقیرودوت هت یم اع رابراب .یدریشیلاح هننیمأت تبسانم هلرلنا كردیا موزت هنی رالارق

 ندرللادناو «ندرلدنوغرو نانولو یراوشموق زکلای .یدردیا تمرخ هداعلاقوف

 یتوکح كهرودوتهت هیفامعم ۰ یدربلآ راهبده ندرلموق قازوا لا یتح «لکد
 هنکلسمزنایزآ و رابراپ اساسا یسیدنک .یدلکد دنتسهنبدزوا ساسا رب مالغاص

 .یدرولوا ضورعم هالکشم كوو كوو عطلاب نوجما یفیدلوا كلاس

 هدنصوصخ ند طقف ؛یدکلاس هنهدم نو هقىقلایف قیرودوت هآ

 هلروز هنادجحو « ردا هبا ینروغانس كرایدوم . یدردبا تکرح هناراکهاسم

 یتغج هم الوا ؟اح تند هشرایدنک ودنا ناس یغحهممالوا لباق كما مکح

 ندکری و یرانا طق « ردا لوق یازاتما كرلاسلک قارودوت هن .ید رای وس

 قیرطب ( هنطنطسف ) .یدزعا هلخادم الصا هنروما اسلک .یدزعا دع قاعم

 هظفاع یعاظتنا و ماظن هدالاتیا قیرودوت ه هدهرص ینیدشیراق هلا یرلهعزانم

 رب چسه هخدالوایقفاوم كلارق» «یاحور سلح رب هدنسهعفد رب یتح .یدردیا

 قیرود و هە 6 شنا در یا فا كرقا ودوا هدنتح «نج همان ولوا باح ا سوقسب

 تقوی هرادا هلروص و قیرود ونه : یدشمام راقح سس چه یشراق کو

 وساق :یشه روک یت واعم هدایز كب كرودونسساف هدصوصخ و طقف «شعا

 .یدردباداشراام ادهلسایاصو و راکفا قیرودوت ه .یدیاتاذر لضافو ماعتیاغ رود

 وب رابلامور هدلاح کیدتیا تموکح ٌءرادا هنالداع و مظتنم قیرودوله
 هارابلامور . یدراشمامهننص,ا ولردرب هرادمکح رابراب و كلاس هنهذم سوسرآ

 رنو طق .یدقو هپش چه هن راقج هباماراقح نداملاتا هلروز یراط وغورتسوا

 راطوغورتسوا هنبیتصرف و .یدراروارآ تصرف نوجما كمر دشیکد ینرارادمکح



 یوم خیرات ۲۸

 - وا نیس (یوف رلطوع)ر هتالو یه .یدعبات هوناف نبع رللامور هللا رلطوعغ

 .یدرولوا مقاو ییمادبا باح! هدندرابلامور كلوب طقف «رونول

 رادمکح ییرادقم كنکر ی و.یدباینع كنکهدننامز قلروطاربعا هملامروما

 راطوع .یدردبالصح و عیزوت هدیماضعا ایروک «نالعا ینادناموق هصاخ «نیمت
 ندنکهدننامز رلبلامور طقف .یدراردیا اطعا هدرادقم نع یکریو رادلامور هللا

 تک الف هدتالو ر «رلکید یساکش كيف ره قیرود و هت کنوح .یدا هالداعاهد

 .یدرولونولو هدهمزال تاواعم هیاروا هدنعوقو

 وهن هدتیادن هودرا . یدزناح یتیهام ر صوصخ هرانمرج نوتسب ودرا
 هرالامور « شما ناصترللارنج هرخ الاب طقف .یدشمنا ادناموق تاذلاب قرود

 اعاد ندهبرکسع تمدخ رانابلاتیا هليا رایلامور . یدشمالبشاب هکمر و شامم

 قیدودوت ه . یدیا ندرلطوع به دارفا ندیا بکرت یودرا نوجا یرلقدجاق
 و نهو نوعا یداوا شمهمسا داغا یش ر یی هدننکلق اساسا

 هدننامز قلروطاربعا « هرم . یدشماعای یش رب هدیشراق هههرکف تلاح وب

 كهرودو ه.یدشل الکشت ین زکیم هیرح لمکم كا (انءوار) .یدیا یکینیدلوا

 كم اظتنا و ماظن یر ندهنس چاقرب .دابلاتا هدوا هسراو كلىكير ا

 رول وتوروق یرلقاطاب (نهتنو )و (تهلوس) ندفرط ر .یدبا یساملوا امرف مکح

 ااو اناس اعاد الاسا .یدروسهربدتبا قرت هنن یتعارز تاحالصا و هاه عم

 .یدرویلوا روبج هغلوا عنام هناحارخا «هکمریتک یادغب نداین
 .یدراو نوتفلاراد ی شلدا ساسان ندنو رط ناسش الاو یحنحوا هدامور

 لبّرت یشاعم كراملعم قیرالاطا یلارق طوغ یتح « راسا هظفاحم یو راطوغ

 .یدشل | ناب ینکجهلک مزالیسالریدنرا سکعلاب كنو نامزینیدلآ ربخینغج انولوا

 ی رلئاسل صاف و یدر و کمروک لصح هدنتکم نادر اش

 وک یسهیرت امور یسهلاع «روبلیوس هجیشتال قیرودوتهت .یدراشمالغاب هفعونوا
 نوما یسهظفاح كنم « ردا هیاح ییانص و تاسدا قیرودوت ه . یدروسر

 هنوب تموکح یا نانو طقفا یی رح قیرودو هت :یدزایا نبصآ ونام

 ا رار ف تر کا هدنططق) اساسا یاد «یدشم
 .یدردیازاربادادعتسارب كوو هدقارواکح «زملسهموقوا قیرودوت هت .یدشمامال



 ۲۷ راقللارق راب راب

 یدشعاللوق راربعت هناراکتمرح هدنقح روطارا < شمردصاپ ینمسا

 ًاماع هنتاماظنو نتناوق امور نامز ییدلیا تموکحءرادا ًالقتسم قیرودوت هت

 یرانم كف رودوهت هد(اهوار)

 ماع راسرومأم نانولوا سست ندنفرط نطنطسق هدقلروطارعا.یدشلنا تیاعر
 . یدبا یراع ندذوفن وارد یه طقف « مرتع یک یسکسسا هم وتانس .یدبا یاب



 یعوم خیرات ۲۳۹

 ییدلیا زارحا ینغللارق هناکی كراطوغورتسوا هدالاتا قیرودوت هت ی

 ۱ اح زاوا قدع كرفاودوا نام
 هدعاسم ند( هنطنطس ) نوجا كمل هديا لکشت تموکح رب مظتنم هدایلاتبا

 اشووا هدملا الك یک یفیدامالآ 0
 ۱ لار ی رلطوف ظقف . یدنفم
 كنغللارق نمرجرب هدق رودوت هت هاشسح
 یرا قللارف :یددوحوم یتهام نولو

 ۔راخ یلارق "هلاع تئارو و طقف .یدبا

 .یدشلدا دیدح هلا باخ ا هلس هدنج

 .یدردیا نیت یفلخ لواندافو «لارو

 «راردباتسم هلارق نانولوا باخت | ییاها

 نیک هنذج هل را ناد دلار

 نرم انوار شازاپ .یدردیا

 هلماعت و تداع یش سه نوحا ییدالوا

 اتداع راطوغ . یدرونولوا ارحا هروک

 درو نالوارح .یدیا هدنلاح ودرارب

 تامدخ هدرانایشاط حالس «ریشاطحالس
 اذک .:یدر ولوت وط فاعم ندهملفس یرللکیه تاک ندج وط

 قرالوا یتعم لارق هدنفوف كنلاها رج .یددوجوم هد بتا رم هلسلسر یعامجا

 . یدراو نص ناکداز هدر

 : یدردبا زاربا تسکاح روف کهدالاتبا ادعام ندراطوغ قیزودو
 زا ردآ طیص «شاردنوک هطض  یانبلاسا ندنفرط بةر روطاربعا
 یتح « شهمسا قیدصت ولرد رب یتعضو ووز . یدشلنا دع اح یدک

 . یدشمهلا تقفاوم الصا نامز کیذتسیا ی مانا قالارق ندنسیدنک قیرودوت هت
 یسهسلا لارق كنسیدنک «راشعاط یلارق اللاتنا قیرودوتهت یلاها هرخ الاب طقف
 ون هللا راباسنازمب قیرودوتهت رار هلکنوب . یدراشمتا هدعاسم هنسهمب

 كنوا هرلهراب شما تمرح اعاد هروطاربعا نوجا ییدمهتسیا قمشوز



 راعللارف رابراب

 (1۵۰-6۷ ٩ دالبلا دعب)

 .یدشمریا همسق کیا یرلطوغورتسوا یسالبتسانوه ماط وغو ریو هدایلاتا

 كن هوط هدیمسق ر « شلاق ا هرلت وه یمسق ر ۳ ۰ ۰

 هفاروطارسعا . ىدشملا قاحتلا هغلروطارعا كرديا احتلا هن رلورط بوج

 «رلشعانایصع هرخ الاب رانوب .یدرویدبا تسایر شدراقچوا همسق ندا قاحتلا

 -رب ه(ناتسراح ماب وا) ارکوص ندقدلوا قفوم هنعآ هرلارح یهدقرش یرلنوه

 قیرودو هت ندا هسلآ یس ەش رف اسم لریم ود و هب ندشد را چوا هدهرص وا ,یدشمشل

 : یدشلک هاند قحوح ر هدنهاب

 هه رام یثراق هل روطارىعا لاحرد زالو رولو توق زار راطوغورتسوا

 یبراتشدع» رنم رج و نایاشای هدنحما تسلاعفو تک رح یر ندهنوا .یدرلشالشاب

 -اربما تیاهن .یدرارویمالاق بومالغاب هرب رب نبعم نوا میظنت ین راتایح «ییمأت
 ندقدلوا لئات هتیرلدصقم «راشعا امغب یایرالبا نوجا قعرایوق کرو ندقلروط

 اک قیرودوت و دراما لا راک هنیرایدنک یقیرودو هت ا

 یشداق هزقآ ودوا «هبابلاتبا هتیرزوا یسهدعاسمكنونهز روطارسعا ارکوص ندقدلوا

 یتشهدهد(ان هوار) تیام «شع ا بولغمهلش واعم راس وقس یرقا ودوا «شمورو

 وم ۱ و . یدشعا دقع هزار هلا رقا ودوا كرهل دیبا هرصاحم هدنروصرت

 هدتفاضر قرود و هن طقف . یدرلقجالوا نارمعح هدالاتسا هدیشکیا سه هحنج

 .یدشلاق یلارق طوغورتسوا غاب رکلاب یسیدنک ءا فلت یرفا ودوا



 یوم خرا ۲

 یلوغ كارارابراپ تیام « شمک رلتاذ یک سورءوهس.یجنجوا « نهیروژام
 هجن هتسبا قمشالباب ینابلتبا هدرارکسع یلترجا یهدایلتیآ یک یرلکدتیا ےس
 كنو . یدشماناف روطاربعا چیه قترا هدامور « شلردلوا راروطاربعا

 روطا ربع هد ( هنطنطسف ) رقا ودوا و دارارسع نلترحا هتسرروا

 ههرادا یایلاتبا اک دارژردنوک یعالع قادوطارعا هونءز نالوا

 « روبلاق قاب یتلدوطاربعا امور هدلاح وش . یدشلا بلط یتسلدیا رومأم
 یراح هدهدنسسدرا رارابزاب نط و . یدروسدیا لنکشت (هینطنطسق) هدیتاب

 ن الا یرانوناق امود « دوبیدبا نظ دوجوم یتفاروطارعا امور سک یه . یدیا

 . یدروسولو قاب
 كشضارا هحنلوا لارق رقآ ودوا .یدشما ماودزا كب یتموکح كرفآ ودوا

 هظفاحمینونانس «یرانوناق روطاربعا طقف «شعا مشت هنیرارکسع یر هدحوا

 .یدشمهمنا افج هرلکلوتاق هدلاح ینیداواكلاس هنیهذم مزینایرآ یسیدنک «شعا
 بلطهلبسهطساو وتانس ندونهژ یروطاربعا قرش هدینسهرادا كنابلاتبا هوایتح
 زارا توو نم ی الوطندنسهرادا نسح هدب وتکم ییدردن وکهرقآ ءدوا ینهز .یدشل ۲

 ینیدل وا غاص سو هن عورمشم رادمکح طقف .یدشم رویت اونع (یجشرتاپ) هنسردنک كل ردا

 عورشم رادمکح كنهسمک هقداوا غاص وبه « شماشقوا هدیوا وهز نوا
 هسمک «رومع ادرینلاطم كنهسمک و ن هز یسورغوطاهد .یدشلا نایب یغجهیمالوا

 .یدلارقرب هدابلاتا ؛یدلکد یلارق ایلاسا رفآ ودوا .یدروملا دهمتیئرب هدنوجمآ

 رقآ ودوا .یدروممریوتیحالصرب هلضف هنسیدنکه سیا یاونع (یجشرتاپ) یفیدلواشلآ
 .یدشمناه راح هلران هیژور ندلئابق راوجو طیض ینایجالاد نوما هعفادم ینابلاتیا

 طوغورتسوا هكردا رارف هرخ الاب «شلوا یسا هدهراحم یلغوا كلارق نهیژور
 .ىدشملا توعد هغلا ماقتنا ندرفآ ودوا قیرودو هت یلارق

 بس. جور چ چ چچ نرو



 ۳۳ یضارقا كنامورو یسالیتسا راب را

 (كیدنو) رلذدیا رارف ندیداو و .یدشعا بارخ یتسیداو (وب) «شغا هابلاتیا

 2 هبالس | یشراف هتکالف و سوتهآ .( 6۲ ) یدرلشلوا ر وح هسسأت ین رهش

 نوجما قلا یایرونوه البا . یدشع ریوج یرک كرهردنوک هصخرم تابه
 حس حسب و هدهسلا نگو تار راک

 دول تافو هدنانسراحم )انوا
 )٤٥۳(. ىدشملا

 .>راب یتکلع زلوا رولوا الا

 ام (یاته) الا« ىلغوا < شلوا هحداپ

 عبات هبال « شما تافو هدنسهر
 وا . ردشلا لالقتنا نالعا هدراتکلع

 یخاها كغا روطاربما شتو نامز

 هدا ولا <« (رلدسهک ) هدحاد هدنرزوا

 هدایزایسو ایواروم « ( راطوغورتسوا )
 هدرانوه . ردشمقیح هنادیم (راراسول)

 7 ك ردیا تکر ح و رغوط هنغلر وطاربمیا قرش
 ۱ 4 تب ۱ (۱۶) وو) هدیرلش وکود «راشلوا بولغم

 رازرحو راراوآ < رلراغاب هدنساداو

 طوغ .رد راهمشنراق هنسهرآ

 روفر شهدم رالتساو نوو

 امور طرف زی بوک ی هن

 یش ر هقشا راتاو ناد مدامور .یدشمانوتروق ت لر ۲

 هنوک كوص كنوطارمما برع امور

 .مادعا كرهدیا زواحم هنیرلنیداق كنساضعا وتانس سوناینتالاو یجنحوا . یدقوب

 .یدروبتسیا كما جاودزاآربج هلیسهجوز لوط كنابنتنالاو یحنککیا «روسیری-تا
 «شمرغاج قیرهسناژیسن ر كرللادناوایزقود وآیسهجوز كنانش الاوهرزوا كنوب

 دار دیا تیر فامور رالادناو . یدتشلدنا بارخ هدا رالادناو یرهش امور

 .(4۵6) یدراشهروتوک «(هحطراف) ینضاقنا

 <سویتوآ هنا روطاریع.یدبایک شلواوح ینلاروطاربعا اموریدابلاتیاقترآ



 یوم خیرات ۲۲

 كنانشالاو یحنجوا : یدشلا داحا هلا ر بيرغ نوجا كنوالبتآ

 بقر رب هقشاب هتموکحح تح . یدراو یشدراقزیق ر _هدنمسا ایرونوه

 کوب ‹ شلر و رارف هنسهعا جاودزا چسه كناسرونوه نوجما قمامراقح

 اسرونوه هک ولاح . یدشعولوا اطعا یتاونع ( اتسوغوآ ) هتسیدنک لباقم

 یرانموقاطاق امور

 هدروطاربعا هندیا جاودزا هللا نهژوا یحنیام «شمتا وزرا هجردلوص یحاودزا
 ر قداص ندارو ادرونوه .یدشلا سح هرتسانمر هد(هنطنطسق) ی ایرو وه

 هلل 1 یتحو یشدلوا ىل ایت [E دم شمردن هک یکوز وت هب السا هلی | 6

 - وه هحنلوا عیاش هفارطا ثداوح وب .یدشمریو ربخ ینکیدهتسیا كعا جاودزا
 هطباضرب زسرابتعاهداروا «راشمربتک ه(انهوار) بوریدلاق ند(هینیطنطسق) ییاییرون
 ھا بلط ارصم یارو وه السا هتیرزواكنوب .یدراشع اباق هنب كرديا موز

 - راق هدهسیا شمهتسیا كموروب هنابلاتسا هلرهک یره نیاد هليا ودرا ر شهدم

 رارکت هتیرزوا كنو الا . یدشلوا بولغم هنسودرا سوتها ناقج هنسش



 ۳۱ یخارقنا تتامورو یسالبتسا راب راب

 -وم فتا كسوکسیر لندن راصصختم نام تامولعم هلاک هدنمح ال ,یدآ «! زمتب

 هدناتتنراحم سوکسیر . قدشل زدن وک هل صح ص هالا رلنامز وا سوکسیرپ .رددوجح

 .یدیارسر هدنجما رثن امروایمارو .یدشمروک ېر ینیدروطوا كنالسآ هد رهش (یاقوط)

 اب و هتحم راوا نولو .یدراو را هرتاد قافوا صوص هراراکتمدخ و هرلن داق هدنفا رطا ثكارس

 یرلماج زکلا ّ یدرردک ۲ ییهاکودرا رابراب رب اتداع نس تف . یدیا ندسریچ لاح

 او ( هینطنطسق ( قط هدنتخ اپ كالتا یدرک راک هرزوا قلوا هدنس رامعم زرط امور

 . یدرویلوا امرفمکح هبدیدو تیز رب كوو قرالوا مئانغ لوصحم یک یفیدلوا هد(انهوار)
 شوموک و نوتلآ « رلیلاخ فیرظ تاغ هدنوآ كنیراهحوز كالم هصاخاب و كرلکو و
 رار هلکد و .یدروملوروک رایج ا ردو هت راو هرهردن وق قحو هت رام وشوق كرارىكر اب هرلب اق

 قلخ ی هدنتسعم ۰ یدربشک یک یلابوح لارق را ات داع 6 رس كع نداق 2 هت ا

 یالیآ رازبق قثتسم و جنک « رلتبداق هم یدردا دن هنس دیک ةلتم زح هداز ندوقروق

 عمه م یدزلوروک را ندتهانس و قوذ نامز یینید ولو هداروا 1 ۰ یدرالمالس هلرلسهلا

 راد هن رقظ و ا كنب دادحا زکلاب طف < ردا هدعام ۲ بولوک تکه هفام

 -ربنالهرص هروک هنن رلشاب رلذجوح « رلسداق اغاد هدنفارطا ,یدرلبا وزرا ییسمنایوس رلیقرش

 السا 5 یدرلبا لوق تاذلاب ینارفس ءردیا تلادع یارحا هنفاخ ییعم هدحلص تقو «یدرل

 تاغ یراق هارفس ۰ یدرر و تنها هد هناماحرتسا و احر ¢ ردنا تاعر هلی درب

 تاعر هحرد كوص هرش قوقح الا ۰ یدزغا داعءا چیه هرلنا « ردا هل ماعم هنار دم

 مداخرب هدنمسا سوفا رخ یهینیطنطسف تح «یدزلا تدش زارا هلس هترلتمشد ءردبا

 قالا و » رهردنوک ریفس ی هب هینیطنطسق زکلا الا .شمهتسیا كمردلوا قسیدند

 .یدشمر وربخ هسو زود ول هت «یچنکیآ ییکیدلبا هداعا یربسا

 كروت قلروطاریعا و . یدشعا ن ترا یار وطاریعا اسا و كوو هلآ

 هلرلتشهدو فوخ «رانهر ۳ یهب ولت ما وفا هنگ ندونو

 .یدیا هداس تیاغ هرادا لوصا .یدقلروطاریعا ر توو 7 هلقلا هتعاطا 2 هه ر

 وهط برح «هدنعوف و فالتخا .یدراشاب راو هنن داع یدنک هاسقره « بو ع سه

 هتوف لق قاروطارپعا مسج وب ۰ یدرولوا رداص ندسبر رلما نوتوب هدنر
 و .یدقو تساسهقشاب ندهعدح «دوصم هقشاب ندحلد ید ی

 .یدبا ه دلاح زا رادناباب هلعء ات «ینادتسا ءطااسو رب

 ندک دسا ددر ا باا فرط کد اه ند و قرش الآ

 هير كسوب زودون ه یجنکیا هدهرص وا هکلابحا .یدشلو قفاوم رغ ارکوص
 یرلط وعا زب و شا دوخای و . یدشمههرو زول هالا سون اجرام نع

 طقف . قدما هجو هرافرط و نوعا ییدتا یل یصاعر یراق هنیدنک



 یوم جرات ۲۰

 یرلنوه(سالکور)یو (انور)تیاهنلا .یدراروللوالخاد هنتمدخلرللارق رابرابا و

 .یدشا سسأت رقم رب هرلنوه هد(ناتسراحم «انوناب) ءشلوا قفومکمردشلرپ
 یغلروطاربعا برضوقرش قرانولوهدنارک اذم هلبا ( هنطذطسق )و (اهزار) هدعب

 یک ییدلبا اطعایصانامور هیانورسوزودونهت جنکیا یتح .یدشمالشاب هدیدهت

 كقوح وم هنر <« شلوا هدنسهنس ۳۵ انور . یدشلوا روح هداکمر و کرو

 اع ا كرهردلوا یشدراق السا «شمع البتا هلبا ادب ندنرااغوا
 )٤٥((. یدشمالشاب هغلوا

 هداملاقراخ نوجا كما سبسأت ینلروطاربعا «یمسق مهمكلا كخحرات البتآ

 هنفارطا یراهلبق نوه نوتو الآ . یدیا یسعا فرص تراهمو توق رب
 هغاا هنتمدخ ینماوقا نمرج نوتو ردقهترهن نیاز نداغاوو ارکوص ندقدالیوط

 یایساقفاق ندنرادنک وک اب ارکوص ندکدلیا عج یوق وب اللا .یدشلوا قفوم
 ا . یدتشلا امت ینراتالو یلوطاا كنار وطارعا قرش شک
 .یدلخاد هدیرالاوح هلجدو تارف «هروس «ناتسنمرا هدننام راتکلم

 .یدشعاهجوت هنغلروطاریعا قرشو هایوروا اراتعا ندنح رات 3 الت آ

 داردا ناشبرب و بارخ یرارب ییدلک تسار هدعب « شمالروز ین رطخ هوط
 ردق ههفاسم خسرف چاق رب ند( هبنیطنطسق ) « شا البتسا هباینودک امو اک ارت

 ءهسرح تانمضترب ییتشهد هالا یسلاها هبنططسق هنرزوا كنون .یدشلک
 هداعا ی رارسا نوه ء هفاوا راذکحارخ نوتلا ۲۱۰۰ «هکمرو نوتلا ۰

 البنا طقف .(44۳) یدشلوایضارهکعا اطعاتاجت ٌهیدف هدنوحما یرارسا امورو

 ۱ تحارهقفدرب چھ سو زودو هن ینکیا .یدروسولو هدن املاطم کیک هنس نج

 هد۷٤٤ .یدروسلک راصخم «رولوب عوقو رازواحم هظل سه ناه .یدرونمهدیا

 هکم رک هنسهرادادپ ین راف رط سوسیان ءةنوط «شمنا البتسا ندنکی یناک ارت السا
 دماغ أ كا میظنت هدهاعم هدباب وب .. یدشذوا قفوم
 . یدشلردنوک لاجر ردتقم كا نیطف كلا امناد هالبنا .یدشلوا لصاح موزا

 سح رب یراس هفارطا هللا یناکرح و لاعفا زکلای « یددکد مدآ رب یشحو البتآ
 «لاوحو قافوا یرازوک نسلاقص «یلشاب یربا «یزوموا شینک الا .یدردبا اقلا تشهد

 + یزوس رومشم كا .یدربک جات ر یصاب هنشاب .یدمدآ ر یلکنر زمسا «یلئ ورب قصاب

 توا نامز ر, چیه ندر, ییا كم « بس. میغاقوط ر تیاساک «یسالب رب كالا ن»



 ۹ یضارشا كنامورو یسالبتسا رابراب

 . یدروسدیا شحوت هجرد وص ندکمردلوا ناسنا طقف « روسروس تموکح

 هد ( هنطنطسف ) نانتالا و یغوا هلا ایدسالب نامز یبدلیا تافو سوسرونوج

 هی(انهوار) هلبماننابنت الاویحنحوا ینابنش الاوسو زودون هت یجنکیا .یدروینولوت

 تموکح سان هدیایدسالپ

 . یدنشمردن رک قرالوا

 , تاذ مهم ییا هدن رتیعم

 سوننە هدراناهک یدراو

 ها . یدنا ساقنو ها

 ندنراتنوف اه رفآ سوم

 رلنوه .یدیا یلغوا كسی رب

 ' نهر دلا زاط ول و و

 هنلاع رابراب نوح اینیدنولو
 هد ساق و .یدنقاوهلماع

 زوما ٌءرادا هداشرفآ

 -ًالبسومهآ طة .یدشلا

 «شعاقصق یسافنو هرخ

 .یدشع ولو هدارتفا هدنملع

 سونام ندوب هدسافمو

 یرللارق ها رللادناو قرالوا
 یسیلن قیلد نمرج 15
 (ردهدموتهزوم شیتیرب) وا « شم ریعاح ییدهسناز

 تو. یدنفاوا فل یسدنک دهرا ءشخانواغم یوم 0
 بلاغ « هالکا یتجهماروط یشراق هدایز اهد هراللامور قیرهسناژ هنیرزوا

 هدندف رط رکید «شاوا روبح هکمرو کریو هسونتاالاو یجنجوا هدلاح یفیداوا

 .یدشع ولو هدنابسانم هلران وه

 .یدراشمالشاب کمهلب رايا ارابتعاندنرهن (یتسهند) رانوه هدانناو س
 0 رم ءرلئ

 ارپ اهسمیک چیه یرانوب هدلاح یرلکدهلرایا ردق هبهوط رانوه . *

 هرامل امورءرارومولوب هدلاحر قفتم اساسا رادوه .یدشمهعاقلت نمشد هغلروط



 یعوم جرات ۱۸

 . یدشمردتا بصن یادناموق كنيراظفاحم .یارس ( فولاهطا ) یفوالطا

 ههدعاسم و < شمهتسیا تعا ندروطاربعا نوعا كمتک هباهرفآ طقف

 هسوییرونوه ینعالع قلروطارپعا كردیا لزع یروطارپعا هجنیامالوا لئان
 قادالآ هسرزوا كن وب 6 شمعهمهتسلا قمشراب هنن سوسرون وه .یدشهردنوک

 هلتشهد لاک هرهش «شهریدجآ هراربسا یراوناق امور كردبا موم هامور رازکت

 .ردشلدیاامغ نوک یتلآ یرهش امور .(4۱۰ سوتسغا ۲۵) ردشلوا قفومهکمریک
 ه (ناقیناو ) هلرلرهاا قرهبهلببای ىش رب هنسهنیزخ كنوراوح هلرلاسلک زکلای
 .ردشٌعا یلویم ررب رلهحنلکا «تهافسوقوذ ارکوص ندنوا قترا .ردشروتوک

 كالبقاس هنیرازیقو هنیراقجوج هاراروتانس هدنتلا یراجاغآ رانج مسج رارابراب
 هناقرفآ قیرالا .ردرلشما ارجا رلتشحو هدنرزوا یرلهارخ امور راشمریدتا
 كموک قیرالآ .ردشعا تاقو ندهمک ی زاغو (ادنسم) هدهسلا شمهتسلا وک

 .ردشلوروک هلبدبت ینسارجم كننیرهن (وتنهزوب) نوجا
 زرط كناند فوالطا .ردشلوا لارق فوالطا هنیر ارکوص ندهرالآ

 ین روطاربعا طوع رب ی «قمردلاق ندانروا ینمان امور ثمر دشک د یتسهرادا

 - هنمالوا عا هطاضناو ماظن « هاو كرلطوع طقف . یدرتساا ثكمسا 7

 رارق هکمتبا تلا هنتسابحا كنغلروطاربما امور ین راجاىق هناك | ین راق>
 ناعت ینادناموق سلیم كردیا هحاصم هلمسیدنک سوسرون وه ییح . یدشمر و

 هنس کیا . یدشمردنوک هبهراحم هلرارابراب کهدایناساو لوغ یفوالطا شما

 هدامناسزول زکلاپ ءشمتم هدیسالمتسا رابراب ارکوص ندکلرک امغب رب ندیا ماود

 .یدشلاق رالادناو هدسلدنا ءرلنالآ

 « شعا یسا یایدیسالپ یمهع رک نانولو هدامور كسو زودوب هت فوالطا

 هداسناتسا هدعن :. یدتشلا جاودزا هک :ا نوحا ییدلوا قشاع هحرد كوص هزق

 . یدشعا هبراحم هلرلادناو داسا « شمع اسللاو هنر هنرزوا یسلدبا لتق
 هدهد ۲۳ «سناتسنوق نالوا یساضعا مهم كا كنسيلارق یازس (اهوار) هد 0۱
 هدنسانما ین زادمکخب ندا ماودهنس ۷۲ سوس رو وه :یدشعا تافو سوسرو وه

 ندسویرونوه .یدشمتا یناروطاربعیا امورآفطل زکلاب «شمریک راهلولو قوجرب

 هدهبنطناطسق اساسا سون زود وت هت ,یدشلوا رادمکحسو زود ون هت جنکیا کاو



 ۱۷ یضارشا كنامورو یسالیتسا رابراپ

 رارومأم نانولو هدتبعم كسویرونوه طقف شما هدهادم دقع هللا قیرالا

 فلت یرلتسودهللا وقیلیتبس كرهروسهیرلیا یتیدلوالذنوحمایتلود امور كنون

 قیدالآ هنرزواكنو .یدرلش#ا

 وزغوط سوط « شمرک هیایلاتا
 قیرالآ .یدشمورو هترزواامور

 هرصاحم ندقازوا رکاب یامور

 هدنحا الغو طحف یلاها ىدا

 کجا یر ناب ناشیرب

 تئهرب هم رالا ترا: «شهالشاب

 تله و :یدشم زاد و ام

 الآ كرهرتسوک لتوقف یراللامور

 نامزوا «شمهتسیاقع وقروق قیر

 وا قص ردق هل توا» :قیرالآ

 «رلسع یال وق ردقواهلقارواهسر ول

 ندرلبلامور «شمریوباوج هند

 بلط نوتلآ و شوموک « رب
 اح هیدف و رادلامور .یدشل |

 ی رالکه نوجا كعا "كرادت

 قیدالآ .یدرنشاواروحصک را

 «شملکح ندنکوا امور تدم ر

 هلسوسروتوه كرهلک هاناقس وط

 ادم و .یدشع ولو هدنارک اذم

 یرللط نوتو كم رالا هدنارک

 (ردشع ولو هدسابب زیدورفآ )ناینیتنالاویچنچ واروطاریعا اموریسوغوطاهد .یدشلدادر

 (ردهدنویاه هزوم) اا یر اا

 یدلاو امور قیرالآ هنیرزوا كلوب . یدراشمهمهریدب هنیراسف کا لوق

 یددار,عاق «ینادناموق سیلبم یتسیدنک كرهربدتبا نالعا روطا ربعا یسولاطآ

 AX 4 دلج «یومغرا «قیف ر دما
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 یوم خرا ۱1۹

 اهد و یفیدلریا هنیرام-ف برن و قرش كفلروطارپیا + رب
aهکیدیا هدراءرص ینیداوب ماتخ یخرات امور یسورضوط 2 » 

 < قيرالا یسد كراطوغيزرو .یدروینولوب هدنجا تلاعف رب كوبو راطوفیزرو
 تنهروف ۰ زهنونولهب « رونقاب یرایوک « رو ندلسومرت و ابلاست ءاینودک ام

 فداصت هتمواقمر چھ هدنسش راق «روسدا بیرم ات ینسلاوح هطرایساو

 یوقملیتس ندرالارنج ناولو هدنتعه ناس زووم زکلاي . یدروسعا

 هراسنىم یهدایرللیاقیرالا هجنوروک یغیدامالوا قفومهده رام طقف «شمردنوک
 ندنرود تلاسمو حلص نلک هلوصح هدانا و قیرالآ .یدشملا بصا نادناموق

 نەبلوز بلا قيرالا . یدشعالرضاح نوجا كتا طبض یابلاتیا هدافتسااب

 هد(یتسآ ) ارکوص ندکدایاروحهرارف ند(نالسم) یروطاربعا ءشمع یراغاط

 هلرلن وس اا ینیدالب وط هدلوغ وقللیتبس هدانناو طقف . یدشلوا قفوم هغعاشوق
 .یدشم ردسا ارحا یالآ رفظهدامور یدک شی راوکتن وف هبای رثلیا قیدالا

 اهد ر نداروا لرهلکح هاجم رب نما هترزوا هععف تعزه و سوسرو وه

 .(4۰4) یدشمامقح یراشط

 رخ ینلدنالرضاح كنالمتسا رب  شهدم هک ی دنا وضغوط هتنراهنس ۵

 رادنوغرو «رللادناوهنفارطا كسمر رب هدننامز زهکادار ايو تساغادار .یدشملا

 کم هلن رلبا هدنکوا ینالتسا نافوط كرلذوه ءراشعالیوط رانمرج و رلوهوس

 ؛یدشع ولوا فده هنسهب رض سکع زکلاب كنالتتسا ردق هنامز وا .یدرلشمالشاب

 ۳ یدرونولو شعالبوط هم ءازهک ادار «رل راکسرخح یتقح لا یدمش

 وقلیبس هدرفس و طقف . یدشلدا تشهد راحود هلرلالتسا یلاوتم وب رابلام

 .یدشلبا ناشیرب و وح یزهکادار ءشلوا قفوم هفمراتروق یتکلم
 «شهالشاب هدتسهنتس ۰۹ البتسا و .یدک و وت ندنسه السا یجنح وا

 توقرب چبه«تمنامرب چ ده ندایلاتا .یدشلداوحم الماک (غروزارتسا)و (سنایام)

 روطاربعا ینسیدنک هدافتسالابندتصرف و یر هدنهان ناطنطسف یتح .یدرولوزوک

 و . یدشمالاق را ندلوغ یهدنسرادا امور قترآ ۰ .شمردتا قیدصت قرالوا

 هنرزوا یناقو كسوسداقرا هدقرش «شلوا باغ نداللاتا هدوقنلیبس هدهرص

 کهدایرللیا ندفرطرب وقل یتیس . (4۰۸) یدشمک سوزودوهت یجنکیا هنیرپ



 ۱۰ یضارقنا كنامور و یسالبتسا رابراب

 یکحهل ان ول وا لزع ندنف رط كنا هن هلتهح ییبدن ولوا بصاندنف رط سو زودو هت

 ارک وص تده ر طقف « شملوا لصاح تشف وم هغل و یی راد رآ تیام «شمهتساا

 . یدنشع ولو قرالوا ییصا هح اغا ر ید كانش الاو

 .یدشمهم ردتسانالعار وطاربع | Ee نوحا یندلوا یامور تسافورا

 هدیسیدنک «شمردتیا نالعا روطاربعا یهژواندن ر لا ملعم نایب لع یتسا نوای و

 یناخا و سوزودو ه .یدشمهتسا قلاق هرزوا تلاسم ملا سو زود وب 4

 رد شمورو 4ُ . رزوا املاسا قرایالب وط ود را رگ یتح ¢ رشا عانتما ندشدصآ

 هدنسودرا كتسافورآ طقف «شمشد, راح هدن زا وح (هلک ۳ ود را ییا .()

 تدم رب هد سو زود و هت « شارا ا تسافوزا هن رزوا اها كرلرابراب نانولوب

 لوا ,(۲۳۵۹)ردشل | تاو هدنشاییللا اک وم ندک دلبا تموکح ٌهرادا هنشابزکلاب

 یووندرانو . ردشما مس هنلغوا یا یلروطاربعا لوا ندزعا تافوسو زود

 ه ه رادایسه ر زج همش ناقلاب لک هلا رصم و لو ِ قرش «سوییداقرآ

 ۔وک لا .یدرارب نانولوا ملكت اسل نانوب هدايز كا یرلارو . یدشلوا روفام

 «كبرون هام رفآ اسا ەر اتاتسا «لوع املاتسا یعل ینیعهدهسویب روت وه «کوح

 ۔ولوا ماکت هحسال هدایز كا هدهدرارو . یدشمر و ی راف رط احالاد و است وناب

 كنفلروطاریعا بر « ( هنطنطسف ) یزکم كلروطاربعا قرش . یدرون

 .یدیا (اهوار) ه دعل «(نالم) ال وا دی لا شب

 ۔اریعا امور یر .ندننامز نیطذطسق . یدشادیا وغل ا هدكاتسرب تب هدرود و

 رلولیوکز کلای ران دیا تدابع هرادوبعم کسا .یدراهلوا نابتسرخ اردت لاها یهدنفلروط
 نوجا یکیدلبا لیکعت رون بوک یت رکا طقف .یدراو رکسع قرالوا ندنسلاها امور هدر و
 -اریعانایتمرخ كلبا .یدعملسد (نهاپ) هرزوا قلوا هنسانعم (ولبوک ) رانامزوا هراتسرب تپ

 «بهار شاب) زکلا ندند یا ی رابدنک .قیدرلعفا / تس رم هدندابع یراتسرب تب راروط

 تاپ شما لوبق هدیلآونع و نایسایغ طرف .یدرارو ولو راح ینتفص (یلاحور د

 هدقرش «شعاپاقیرادوبم« تح . یدعملا 3 هدنسلدىا عدقت نابرق هرادوبعم سوزودوهت

 یرادىعم هلت واهم مامضنا هدكنبلاها ۰ رک میم نامز وا .یدشمها هدعاسم هننسآ تس زا تب

 هدنما لهسرام ن ۷ کو .ىدراشمالەجراپ بوریق یرامنص «رادمر ود یربارحم افق

 ام شات ی دبعم سیآ یهدرصم سو زودولهآ ۰ ید دا كارتش ها "المف هدتهار

 هدوانس هل كوا امور ناولو طو سم هحرد كوص هند کسا هل الوط هيرا

 . ردمەأ ا هتسامردن ولو رالکبه



 یوم جرات ٤

 ڭىسوىمىسقام سوزودو هن .(۳۸۳) یدشلدافلت هد راوح (نول) فتا رارف

 هل رب هتک هب الامم هدنانش الاو ینکیا هداتا و < شا قیدصت یفلروطاربیعا

 جنکتیاف نابنتالاو .یدشلدیا رومأم هتسهرادا كننضارا یهداشرف آ هليا ابلاتبا

 ۱ هل سایر یا ۰ تلاکو ینا: هنر نوح ".یشداوا

 .یدشسا هاج یرانال

 .او .یدشمورو هال اتساهاتسودرا نم رج ر لو وه رزوا كلو سوسمسفام

 .اوءهدسوزودو هت .یدشعنا احیتلا هسويزودو هت زامل ا سل | ربخ یتکالف و ناننشال

 ودرارب بک ندراطوغ هدعب «شعلا جاودزا هلیسهریشم یتح و مازتلا ینابنشال

 قلوا هظفاحم رکاسع هدقرش سو زودولهت .یدشلاق هنس چوا هدایلاتبا سو زودولهآ

 ىس زج مالغاص كا كنسودرا امور راط وغ هداتناوا .یدششارب راطب اضو نکتسع ندراطو۶غهرزوا

 ودوله . یدراردیا اغوغ هلرلن و ارثک ۱ ییاها یددر بت كوو . یدرارو دا لیکن

 هد(كينالس) هد۳۹۰ .یدرمربتک هنر یتقحكنيلاها ؛ردبا مازتلا یرارکسع امن ادهسیا سو ز

 سوزودوهت .یدشللا فلتطباض قوچربندراطوغ یلاها «هکیدشلوا هدییعرب كوبون هوا

 نو وا هدقربس یاها نوکر .یدشتا سا ییمادعا كنقلخ كنالس نو و گر هنلتدح لندنو

 قحوح « قلوح « نداق ءراخمریک یرجا هرم درب ءراشعا هقولبآ قربس .رلط وغ نکردا راس

 لصاو هایلاتبا یربخ ماع لتق و . یدراتمریک ندجیلق هدنفرظ تعاس چوا یبیلاها نون
 هدهرص ییدلک هنکوا ان اسیاک مات «شمرونولو هد( ناليم ) سو زودولهت نامار ینیدلوآ

 نکود یاق موصعم ردقو « شماقوص یرجا ندواق یسوزودول هت «زاووربمآ تنس سورقسپ

 یتهانک هلقلوا راکهب وت سو زودوثهت تم اهم ۰ یدشل وس یتفج هعماصاب قابآ ه اسدلک كانا

 . یدفملسهردنآ وفع

 ثانفنص نابهر نانسرخ «هذوه رب قاف هنرذوه یدنک كروطاریعار هتشرا

 ۱ یدروبلوا عفاو قرالوا هعهد كلبا یسالوا ما هنیذ وه

 سوزودو هت ۸9 اما البتسا هنسلاوح لوع هدراقارف هدهرص و

 وضوط هترهوا كنبرهم نار یرلهارف تسافورا . یدشلا نبعت نادناموف

 هدافتسالاب ندنساع ولو دعتسمربغ هیءهرادا و جنک كنابنشالاو هدعب «شع روکسو

 قرهناقسق یتسافورآ نانشالاو . ىدشملا تموکح ٌءرادا هنمان نانشاالاو
 یدیدنک شعاالرف هر یوتکم و تساغورآ . یدشم هتسزا كمال نع وتم 7



 ۱۳ یضارتنا تكنامور و یسالیتسا رابراب

 «شقنا حاصدقع (۳۸۱) ارکوص ندنسالمتسا رابرابرب ینکیا سویزودو هت
 هدارو راطوخازو .(۳۸۲ ) یدشقار یراتلایا یهدنونج هتوط هراطوغاز و

 (یتارهدهف)یتفتم هدایز ندقلرا یسهعم كروطاریعا «راقجاروطوا رار هل راس ر

 راهبده یک كيزهلس نوتلآ و كالندرک «شاعم اذک . یدرلقجانولو ر یتفص

 امور راز طارش وب سو زودو هت ت یدکجدبا نتمدخ هروطارعا هدنلب اقم

 : یدعلآ رایراب 2۰۰۰ هنسودرا

 مزبنایرآ نوحا یرلفدلوا سفودوتروا كيلوتاق ناسارغ هلا سو زودو هت

 كرلملعم هل رانامرف ۳۸۱9 ۳۸۰ « رلشعا تکرح یشراق هرلنالواكلاس هنیهذم
 .یدرلشلوا عنام هنیرلع رک وا ینسادعام ندربتاسد ییدتبا بقمآ كنساسلک امور
 .یدرلکج هبه هدا هد تدابع بون الب وطهدرلرهش یرارادفررط مزننایرآ هلو ندنواذک

 هوا كناسارضسکره .یدروبشا تمرح هسمک هدبرغ هناساغ اذه عم
 نوما و له یودرا « ندنسالوا نوکشود هغماشاب یک رلنا و هلرلرابراب

 ندنسعالاها یشزاق هتمزالا ج ر هدا ییاقح و لدغ :یسافو تر ۲

 لارنج ندرلاویناسا « شما نایصع یسوددا ایناتءهزب یتح .یدراروییدیا تیاکش
 هدنراوج (سرا)« شم ی(لوغ) سویمیسقام .یدشمل ا نالعا روطارپ|یسویمیسقام
 قرالوا مورح ندنتیهاظم كنبرلرکسع نایسارغ .یدشعتیا هبراح هللا نابسارغ



 یوم رات ۱۲

 یهلوق راطوغ طقف .یدراشمهتسیا كم هعفادم یتسیدنک یساقفر «شلرونوک

 *( هنردا ) راطوغ نوک یستریا ,یدراشلا فلت لتدوض وش یسالاو «راششای

 ۳ بک ی رتالف ااا هعامالوا قفوم هطض يره «:ناتشط ردق
 .یدرلشم ر وح هرازهارخ یلاتروا

 هجرد كج همهدیا رای ین روطاربعا هنشاب زکلاپ تام
 ید

۷ ۷ / ۱ ۲ 

 یرریسا طوغ هدننالآ رفظ كسو زودوژهت

 كنای رللبا و قرشلر هر دسانالعا روطارپعا ینسیدنک «شع ییغاحیسودزودو هت هدا

 یدک ا عیدوت هنسهدهع یو

 یطاضناو قسسا یودرا زلک رک هە( كسنالس « كسولاس« ) سو زوده هت

 هراملعت رار هلرلنا «كرديا هلماعم اک ار لاک. مرا رکسع یدشمش,لاح هیهمادا

 لسوت هتیرلءراح كما طبر هنسیدنک یرکسع كرهليا كارتشا هرلقلنوغرو و
 -یدصقم كسو زودوت هت , یدشعا ماش ۵ هبرام یثراق هرلط وغ ازک وص .یدشلا

 ندبسو.یدقلآ هننلآ یتعاطا كنامور یرلنا ؛یدلکد كمباوح الماك یرلطوغ

 .یدشع ول و هد هلماعم هجتسود دكرور و رلهب ده هنسدنک شما لوق یلارف طوع



 ۱۱ یضارقنا كنامور و یسالبتسا رابراب

 . (۲۷۷) یدشمالوا لصاح هحبتر چه ندضرعتو ۰ یدراشلا ضرمت هنهاک

 كنهوط هیویو هیون و هلبقاحتلا كنيرارواکنج رابراب یسودرا كرلطوفزیو
 امی یلام نوتو ردق ههشطنطسف « شمشا یرلناقلاب « شمع هنفرط روا
 و ناسارغ . یدشلا

 ندنتهج (نار) هدرلهرص

 فدع هنچرمت ك

 هراطوغ .نوسجما ینیدلوا

 یرلرکسع ناولو وشراق

 بولم یرانامالآ 6 نا

 یرم ( نار ) كردیا

 ردق هرلغاط یهدنسیرک
 دا روس کملکح

 دادما هسنالاو ءارک وص

 -ر و ريخ ینکح هلک نوحا

 «سنالاو هدانناو .یدشم

 رار هل رالارنحو یمودرا

 .یدروسنولو هد( هردا )

 یناساهسنالا ویرللارتج

 (ندشنوتسنایا رط) راتامراص راشعا فیلکت ینسم هکب

 كرلنوب سنالاو طقف .ید

 هرکنع ی هاتف نوجغآیللقا تکرح هتیرزوا راطوننز و شه
 ...(۷۳۲۷۸) یدشمر و صا

 ندنرارح و ندزو « ندشیورو « باس ندقلزسوصو ندقلجا رالامور

 رب ناشیرپ ههاکودرا یراقدیای هلرهارآ كرلطوغ نوجا یرافدنولو برطضم

 موج قراق ج ندنرلهاکو درا یرلیراوسطوغهدهرصو .یدراشملسالوالصاو هدلاح

 یسکیاهدحوا كنسودرا اموره: هب راح .یدراشل اراتفرک هتم ولغم یراىلامو ر «راشما

 هنیرب ندراهلوق کهدراوج قرهنالارای هلبسهبرض قوارب ستالاو .یدشلوا فلت



 یوم خرا ۳

 هراعل ۲ هنسهرادا رز یرلیلنج یرلناخ .یدراشممتک هدوجو قلروطاریعا ر كوو رلن وه

 (طراسقا) یمسقرپ .یدرلشمت | هج و ورغوط ه رغ رلن وه نامزوا «یدراغک هنشهراډا كارلا

 .یدیا رلن وهقآ نک زاو قارآ ندئابح هبچ وک «رلن و .یدرلشلاق هدن رلي داو (سوزقوا) و

 وج 4 قلیحقلاب تدم نوزوا هدارو ۰ رلشم هل ربا ردو هني راب دا و (اغلوو) هدیمسق کید

 یدراشغ | تابح راسا هلقلدود.حو قلناب

 4 راشلوا ضورعم ه الیتسا 2 ندنفرط قرش و نام كاسا رلن وه هدرصع یجدرد

 قره الباص هر ىچىلق « ناباشاب هدلاح ا 2 5 :هدتسهرآ یرارم (اغلوو)و (نود) نامزوا

 . یدراشل وا بولغم هرثن وه رانالآ ید رشد هنرزوآ (رلنالا) ندا تدابع هحبلق

 هرخالاب كرلک هنیرالحاس قطلاب هدیمسقرب «شهچاق هن راغاط ایساقفاق یمسقر هتنرزوا كنو

 هنر (نود) كردىا قاحتلا هران وه هدیمسق کید .یدشلا كارتشا هن رات رج اهم نم ر>

 : ید راعلک ردو

 هرلاو واک هدنلاش كنهن وط رلط وغ .ید راشم ا فداصتهرلط وغ هدن راس راقءران وه

 (راط وغاز و)یمسف ر هحنم هدیآتمواقم هتسالمنسا راد ر ھ رلط و .یدم وفر نشل

 یتلئابتسرخ داتا وا 3 یدراشم ر و رارف هن رحاهم ی یرلط وغ بنر یع)

 كرهردن وکه نیروطارپعیا اموریتسویقسطوغ «نردکبتب رف یس ر طوغنالوا شبا لورق
 ییلکت و هدسنالاو روطاریعا ¢ شمهتسلآ 5 نوحا رلط وغ هدقل روطارعا

 یراقجوح «رلکجهدیاملست ییراحالس راطوغ «هکهلطرشر, طقف .یدشلا لوق

 دآرادن قاز را نک لب ام اک وب هدر وطارکا ۰ یدراکح هر و قرالوا نهر

 .(۳۷۵) یدکجهدیا
 ردو یشک ۰ ¢ راشمک ی( هن وط ) رارب هاى | یرل هلناع رلط وغل زر و

 یررومام امور طو . و رای مال هنسداو هن وط هدلاح یرافدلوا هد وق درز

 تکر حهرزوایراقدشالرارق هدنرلنب ندلوا یکی راکدمتا كراد قازرا هسررایدنک

 یدراشلبا رابحا هفعاص ی راقج وح و ی راسداق « ی راربسا یراطوفبزب و كرديا

 ندتصرف و ندنعردن ولو شمهعا مست یراحالس یرایضمب ندن رحم ا طقح .(۳۷۰)

 ۰ ید رنشمالشاب هاما ىتکلع هدافتسالاب

 روبج هکمردنوک رکسع هر روا یتکر ح و كراطوع نابسارع هلا سنالاو

 هل رلربسا طوغ ءراشعا كرادت توق هغ دلوا راطوفیز و هدانئاو طقف .یدراذلوا

 لارا راطوغ .یدراشلا قاحتلا هنیرابدنک به یرله ۶ ندعم «رلولبوک رابراب
 - ودراک هدنرلنغآ هب وط كراملامور ه دع) ءرلشع | لنکشت هاکودرا 3 مکحتسم هلا



 ۹ یضارقا كنامورو یسالبتسا رابراب

 . یدراشلوا قفوم هقمالهحراب المك یتسضارا امور هسبا هدرصع ق
 . یدشا .سقعل البس ر شهدم اهد یتسالسا كرلنمرج ۰ 2۳۱ :تفعن السا *+هدم | )ایا: لوا

  | ۷ ۰ مال وع و مانوه

 .الئسا نمرج رلالبتساو .یدبا یسالبتسا نوهو طوع هدوا

 هدیاهدیا هب ران یر ندرلرصع یشراق هغلر وطاریع | رانمرح .یدکو ی وب اهد ندنس
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 نوه

 یشراق هرلیلامو رد نوجا یراقدلوا شعالهحراپ هلسهطساو یتساسامور «نوغرو

 یرلما التسا هدنروص رب یلاوتم هامور كرلنوب . یدرازاما روا هبرض ر یمطق
 - رلهنااط كوو لا كنافوطوب .یدشلوا هلب رثا كنيرلنافوط البتسانایوق نداسسآ

 .یدرویریتا هدوجو ران وه
 -رصذع لوغوم قرعو .یدموقرب بوسنم هنلسا قناطل | لاروا ؛هنقرع درو رلنوه

 .یدقو یرلقرف ندراراحام ك ر اكر وندن رظن هطق لاسنا مع .یدشمشیراقهدهلرفصا قرعایو هل را



 یعوم خیرات ۸

 وح هم رکف كرازهچ . یدراو یگامزو RR ‹ یناردقم یک رلناسنا هدكراد وبعم-

 شنوک . یدبا (ینام «شدراق) هدرق ۰( اننوس ) شنوک .یدراردبا تدابع هآ و هشنوک

 هدرانمرح . یدراو یدوبعم ام هدر ناند (نادود) اذک .(۱) یدبا رک م رق تؤم”

 لوک سم هلا چیکچ «(ویز) یدوبعم برح نایرتسوک هدنلکش جیلق ادعام ندرادویعمو

 ( ایهرف ) یسهدوبعم قشعو تکرب ؛ (اترآ) یدوبعم ضرا «(رانود) یدوبعم یسهمهلروک
 هلا رلطوغ هدرود نبع طةف «یدرازملس هد ی یزاب اذ ,یدقو بهار هدرانمرح .یدراو-

 ی رانامرهق ماوقا کا مھ .یدراو ىرابزاب سدقم عو 5 نلسد (نور) 2 رابلاب وان دن اقسا

 . یدراردبا مر یرابقرش هراحم یلترارح تاغ نوجا لج

 یرلکدلک بلاق هتیرلنمشد +. یدرلردبا ترجاهم راز هل رلدوبعم رلنمرج

 "یرادوسمنامز یرلقدلوا بولغم «راردبانط یلتوق تیاغ ین رادوصم یدنک نامز-

 وا لصاح لدم هدهدن راداقتعا ۱ ندرت رفظم .یدرل رشود هر همش هدنقح-

 .یدرا ور وکر امتس ومهقشاب «رلش وق هقشاب« رلنام رواهقشاب هد رج اف هک نوح .یدرول"

 هل رلملامور الوا . ودراشعا برش هحرد هحرد هسدم راتمرح
 < رلشمالشاب هتراجم هدرا( اویتاطسارطساق ) راهاکودرا مکحتسم و 3 " »سام رم و امو

 هدق رش.یدرلشل وا لخادهامور كر هل دیارسا رک « هل رلوز رایدنک ك رک ارکوصاهد

 هدنسودرا امور هسلا رثدمرح .یدبا ندرلط وغ به راج وصو رللاخ «رابجراون د:

 هنسضارا امور هدنلاح هکلمتسم هلیفص عارز یغوج رب . یدراردیا كلرکسع
 .یدراشمشل رب

 یرلکدهتسیاندرلبلامو ر كرلنا .یدراشمهعایلنمشدقرعهلرادلامور رلنم رج

RAE:شنوت «قلوا یحاص یضاراینیرلکدن وشود هناکب .یدبرابع ندضارا » 

 هر وک یننیدنولوا تمنام هنیراوزرا و طقف .یدکمروک یزوب نوتیز و بارش

 تاعطق نواعم هلکلرکسع الوا ءرالامود راتمرج . یدرارالشاب هیالبتسا لاحرد

 یموکح بصانم ارکوص اهد« راشفرک راو زل هدعب «راشما تمدخ هدنزرظ

 « راشعا لش یرااولوغ هدنرارود تکوشو توق رادلامود .یدزاشلنا زارحا

 رانمرج هغدلوا فعض راحود امور .یدرلشمهمهدیا لشک ولردرب یرانمرج طقف

 راحودهنیذ وف كنام ور«هکه د هج ردوا ا النسا هدر وص ر, یلتدش اهدهامور-

 . یدراشمنا هظفاح نامز ره یتصخش یرلکدشیا باغ كرلاولوغ ربارب هلقملوا٣

E ETAT OE 
 ېک (یسنریا رازا «غاتنوم) (رازاب ؛غاتنوز) الثم هردشل رو هدهران وک یرامسا د وعم“



 ۷ یضارقنا كنامورو یسالبتسا رابراب

 فر ماه یف و هیفرطرا ةف کیا هدكالما وا وف یوا

 .هرزوا قلوا یرتا لماع راد کو. یدربلاق هدلاحرب كرتشم هدیمسقر «رونلوا

 . یدراو رانوناق ضعب

 .هدعاق ینراضارا رانمرج .یدبا یتص كپ هطبار یهدننب دارفا هلتعاج

 .یدراو ییفوم ر هدودرا «هدسلح رره درو ره .یدرارروس مروک فلت

 عون رپ یسهرادا لوصا كرانمرج یسورغوط اهد .یددناع هبیلاها یناختا سیر

 . یدبا هدنجراخ ناکما قر هدعقوم نالبنولو .یدتراع ندسارقومهد یادتا

 سوه دیاش . یدرل نرو نادنم الصا هسموو كسضارا «هنسالاغوح كیوروس

 ای هدنوحا كنو . یدمزال یسهلشنک كدودح نامز وا 4 سرولوا تارا

 هلتسولغم اذک . یدرونولوا ارجا ترجاهم دوخاب و یلبدما هرام هلراوشموق

 ۱ . یدررو تسس هرجاهم هدالغ و طحف ايو برح ر نتهلهحش

 ..اح) یرصنع كلبا كنالکشت . یدلخد لک هجن رو وا هتسامس تالکشت

 .یدربلک (قل وف «قلخ) ارکوصاهد «(واخ «هحان) ارکوص ندنا «(هدنیامهک «تع
 .هنفنص یلاها . یدروولوا هرادا هلقللارف نامز ینیدنولوو ضورعم هک یلاها

 رلنهرج .یدسدقم یاغنم كفنصو هک یدراو یینص ناکدازهدر هرزوا قلوا قلا

 كی لدا ها ورد هسرو .یدراردبا لکعت راهعطق هدنتسه سرب 6:۵ رح
 زارا هقاطم تقادص هر نلیدا باما . یدیا قئاف ههبدلب هفطو «فّلاطو

 .یدرلردبا کک رج هناربسا هدنامز ناع طقف ؛یدرورنمتیافرامرح .یدرونولوا

 وق . ىدا رسلاثما یرلترابح . یدراو ناق رب لاعع تباغ هدرانمرح

 ندنرزوا درک راب لا شلزد هبرص رب . یدرارربو تبمها هداعلاقوف هبهیدام

 راش یرلکدوس هدایز كا كمریدلوا مدا هدقوحو رب «قمالتا هدشیارحصرب

 اعا ظا را رز ق تاع یرکف هما تک اح درا درب هه
 راهصاخ یک تعاطا هناراک ادف هسر ۰ تطوم رب قص هتموکح «تیاعر

 .لوقهلبب یتموکح لاکشا هداس الا موق.و نالوا شیشبلآ هاج یضوم .یدراو
 . ید ههدیآ

 .ندنشووا كراشوق .یدنرابع ندنرمشرب تنهصخشم تعیبط یراند کسا كرانمرج

 ی هنر وف یسهمکلیس ی راداناق كنا ءراچوا لاتراقرب هداه رک كرلنا . یدر ر راقیچ ینعم

 . یدا یدادجا كتلم «رادوبعم . یدرروطوا رانجو راود هدراغاط . یدردا لصاح
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 ۵ یضارقنا كنامور و یسالیتسا رابرا

 ن اخس یدبا یرلالوا لتس هحرد كوص هر دح «ه یا هدوا هسراو یرر وصف

 .یدروپشم تیاغ یرلتر

 رار هلترایدنک ینراوروس « راردیا لاغتشا هلقلنابوح و تعارر رامرج

 هدرلدم رج .یدرارلکوروس

 طقف , یدقو تاحوزددعت

 اعر ههدعاق و یرابس ر

 یراوآ ۰ یدرازما تی
 < راردبا اشنا یرلیدنک
 امظتنمیرلریاح و یرلالرات

 راهم رج . یدرلرلبا مه

 ك هشراباتو كرهموه

 طقف . یدرارزکپ هدایز
 یماوقاهعدقهنمزا هلرانم رج

 .یدراوقرف ر كوب وه دنن

 اهد « یقوم كات ساو

 رصم الثم «كراتدم یسا
 همر كرام واو

 دچا اد ها یس

 ینسهیت نان هدابلاتیااذک
 هدتیعضو رب كجهلسالآ

 (ردەدغروبسرەتپ ) ین داق نمرح

 یرلامقح ندنراتکلم نوحاكملسهدبا قلتو ذخا یراتندمو كرانمرج .یدیا

 ندنتاسانم هل رکیدکی كماوقا ی هدنلحاسدفسرحم ر لت دم یسا هقدقلا یف .یدمژال
 امور هدیناینایسا و لوع 6 ناتسااب و ییامور «قرش یاتسناتو .یدشلوا لصاح

 وضغوط هراز د لوهحم ءهدتکلغ ر هقشاب نوتس هسیااسامرج . یدشمر دشت

 .یدقو یرارهش چبه ناه كرانمرج .یدروسولو هدلاح ر درج «عسوتم
 رلن الوا یحاص لام .یدردپا لکشت یشاوم یتمضعو تورثهناکی هكرانمرج

 لده صح كلما یروس « هحاب «وا .یدعب اب هتعامح هدرلب و طو ؛یدق وح ك



 و خراب 4

 نار ء«را( لغت ) 0 او و( 0 010 هدنسهرا یرارپ بلاو نار هلا یزکد لاش
 نابند (ناوش) او (رلوههوس) < « را( نامل 1) هدنلخاد ه واز یرلکدتا لیکشن كن در . هن وطو

 ر و ( رلبللاقص نوزوا «رارابوغنال ) ۰( رادنوغرو ) « هدنراوج یره نار (رلیلبا وص)
 .یدراو (ران اموقرام) ندا رانشا هل رات راسج ب اب چا ناارط «(ردرابمول)

 جهوروو جەوسا هلبا هقراع اد وغ ن یدا قرع وان دن اقسا ۳ و ط وغ یسبحن کا

 (طوفورتسوا) «(یراطوغ ب )قا (ط وغ تسهو طوفبز و) هدمب «یدراشمشلر هنس راف رط

 راق رع نالوا بوسنم ۵ سع 3 ۰ یدراشم اس اب ه هبسور يدمش هلممأت (یرلط وغ قرش) ی

 ا اقشا ین رالحاس قطلا هدرهع نکا

 ینیدلوا ضورعم هنیراالبتسا طوغ و نمرج قرع و . یدیا قرع والسا یسیچنچوا
 هب هن وط و هنس ره (نود) ند(لوتسو) a والسا .یدشمالر ندنغار وط ولرد ۲1 هدلاح

 ۰ یدرویمهدیآ راهظا توق 2 كح هدیا تدوحوم زارا ز ونه طرف ۰ روندنا دادتما رد

 والسا به راموق نانولوا هیمست (نالوزفور) و (نالآ) «(غیزای) «(تامراص) رانامز وا
 .یدرولیدآ دع ندنسنج

 یسحنشب 4 (رایلاسآ وتیل) یهدنسهزآ یر هصوح نمە هلا لوتسدو قرع یج درد

 «هنلامشكنایواس دن اقسا قرع و .یداقرع (قاطلآ لاروا) بک ندرلکرو هلا را(اوتیف)
 ردق هنن راغاط یاطل «هنقرش كن راغاط لاروا < شالباب ههیسور لس ناه و هبایدنالنف

 ضمب در اللاب رآ هل رابتعا ناسا طقف . یدا هقشاب نوتبسب ندنلسا ارا قرع و .یدنتک

 یر زد هت وا یعوجر ندماوقا ندا گشت قو . یدزتاح ین هص و صخم عمار هلب را هجهل

 « عارز « نابوچ قرهشیراق هلا رفصا قرع یمسق رب ندرلنو طقف . یدشمشلرپ هابوروا
 كلا كل ران و ا .یدراشع ولو هدن رح اهم هد روص 5 یدامم «راشلاق هدلاح ست یود و رواکذح

 « (رازوا) «( راک هچ هب ) «(راراحام) (رارزح) «(رراوا) هدارکو وص اهد «(رلنوه) هدنشاب

 . یدراو (رایلن مع ابو رلکرو قوچلس) «(رللوغوم)
 هدنجما ماوقا ندیا كارتشا هنسالتسا رابراب هلرکید ریست و هماوقا ترجاهم

 یسهنادرب زکلای ندبا ارجاذوفرب ییماودو یعومع اراعا ندرصع یجن دزد اهد
 .اظنو راکفا « شمریود موقو یتراماکحتسا رمد كنغلروطاربعا امور .یدشلوا

 قرش هدو .یدشلا لکشت موق و ینراتلم ابوروا «شعا سبسات موق و ام

 . ید(رلنمرج) نالیریا هلیما (طوع)و (نوتیون) «ینیغو
 یراص « یرافاناپ هن <« یراکدر ضار « یرادوجو یربا رانهرج

 ۔وک یک راناسنا ندفع ر هقشاب هرلىلامور ا رازوک یلام «یرل>اص

 یراص یک رلنمرج یتح «راردبا ظح هدایز كب ندرلنا یرثنداق امور .یدروور

 «د ص تباغ راراب راب .یدراردیا ر وصت یحاص یراص اٌعاد یرلکذم «راراقاط چاص

 رر . یدموف رب بانج ىلع « رايب ىس وس روس « «رورغم «تیرح نوتقم

 رام رم



 لصف یخ ر

 یخارما كنامور و یسالبتسا رابراب

 ( ۷۰۱ - ۳۷۰ داللادمب )

 ینادلوا ضورعم هتیرلالتسا یلاوتم كرارابراب امور 1

 هدینغل روطاربم (یگ احناهج)ن الا یتسیدنکدلاح ما
 كنبرهن نیار هکیدیا یلامالک آ قترآ امور . یدروییدیا نظ (نوکسم ضرا)
 يارا اه فا و ناتن ع هدقرش كنهلجدو تارف «هدنلارش كنه وط «مدنف رش

 قوحراهد نما تعاطا هننرات وافیدنک هدنزاف رط هب وا كتراروس سو رداه

 وریدمش ی یرلکدید هماوقا یربغ ندنرایدنک كرمان وب هلبتقو .یدراو ماوقا

 . یدیا مساو تیاغ یلاع رابراب . یدراروییریو یمان ( رابراب ) هماوقا وب هدرابلام
 «رابلشبح یهدنراهلالشلین «رلمااسل هلراس رغم یهداشرفآ هرلتلهک یهد(ابنودلاق)
 «ندهدوکذم ماوقابه «رابناریا تسر شتآ « یلاها یهداساتو وزهمو ناتسبیع
 دکل منوتمواقمنون و كماوقا نان ولو هدنسهقطنم سا ءزکلاپ .یددودعم ندرارابراب

 روهظ زونه یعوق برع هکنوج ؛ یدرصحنم هراهطقل یراقدنولو فرص یر

 .یدشمهعا

 1 : یدشلربآ هقرع .چوا هجیلشاب رارابراب
 رلن وتو .یدنا قرعو «نالواوشموق هدایزلا هرلیلامور . یدیا رلنوتوت « یسیجترب

 برع كن رلطخ نيتم كن راماکحتسا طقف . یدرارو ولو هده راج تابسانم اعتاد هلرلبلامور

 ور هن راض رعت ا ماوقا امناد ندقرشنوجم|یرق دیولوب روصحم ندنفرط بونحو

 فلاخو كرلنایرج و هدلاح یرلقدلوا طوب هدهجرد كوص هنیرلقار وط یرلیدنک . یدرارول
 مقوم لیدبت هلرلمان هقشاب «هلرارصنع هقشاب «هدرازرط هقشاب « رلشلوا عبا هنیرئأت كرانایرج
 . یدرلشمالشاب هفمشیراق هنیرب رب « کما

 «(رلقارف) یرلمهم كا ندرلن و .یدراو ماوفا قوچ رب هدنلحاس غاص كنب رم نار
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